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Uczniowie napisali pierwszy egzamin ósmoklasisty
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
W bieżącym roku uczniowie pisali
ostatni egzamin gimnazjalny oraz
pierwszy egzamin ósmoklasisty.
Zgodnie z wprowadzoną reformą
edukacji trwa wygaszanie gimnazjów – od 1 września 2019 r.
przestaną one istnieć w systemie
edukacji.
str. 2

Zagrożone

matury przy

filię Książnicy Pedagogicznej

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Zasilanie elektryczne do 220 kW.
W sąsiedztwie możliwość
wynajęcia 40 miejsc noclegowych.
Kontakt: 607 270 170, 601 796 726.

W dwóch kępińskich
szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się rady
klasyfikacyjne, w kolejnej
nie było kworum i zagrożone są tam matury.
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Informacje

aktualności
W bieżącym roku uczniowie pisali ostatni egzamin gimnazjalny oraz pierwszy egzamin
ósmoklasisty. Zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji trwa wygaszanie gimnazjów –
od 1 września 2019 r. przestaną one istnieć w systemie edukacji

Uczniowie napisali pierwszy egzamin ósmoklasisty

Od 15 do 17 kwietnia br. odbywał
się pierwszy egzamin ósmoklasisty.
W związku z reformą edukacji – wygaszaniem gimnazjów i wydłużeniem
nauki w szkołach podstawowych z
sześciu do ośmiu klas – zastąpi on
dotychczasowy egzamin gimnazjalny. Do tegorocznego testu przystąpiło
379 tysięcy uczniów z prawie 13 tysięcy szkół z całej Polski.
Egzamin ósmoklasisty jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w
szkole podstawowej, obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów
nauczanych w klasach I–VIII szkoły
podstawowej.
W latach 2019–2021 testy składają się z trzech przedmiotów obowiązkowych: pierwszego dnia uczniowie
mierzą się z testem z języka polskiego (120 minut), drugi dzień to królowa nauk, czyli matematyka (100
minut), a trzeci dzień – język obcy
nowożytny (90 minut) – w większości
język angielski. Od 2022 r. trzeciego
dnia uczniowie będą pisać również
sprawdzian z przedmiotu, który sami
wybiorą. Dłuższy czas na napisanie
sprawdzianu mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Testy przeprowadzane są w formie
pisemnej. W arkuszu z każdego
przedmiotu znajdą się zarówno zada-

nia zamknięte, jak i zadania otwarte
(tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
Podobnie, jak egzamin gimnazjalny, również egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że
każdy uczeń musi do niego przystąpić,

sprawdzian odbył się bez żadnych
komplikacji. - Zespoły nadzorujące
egzamin ósmoklasisty we wszystkich
szkołach zostały skompletowane.
Nie przewidywano zagrożeń w ich
realizacji. Dyrektorzy dołożyli wszelkich starań, by podobnie, jak miało

Mimo wcześniejszego stresu, uczniowie świetnie
poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty

aby ukończyć ten etap edukacji. Nie
jest natomiast określony minimalny
wynik, jaki uczeń powinien uzyskać
– testów nie można więc nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty
w powiecie kępińskim
Choć w czasie trwania egzaminów ósmoklasisty w większości
placówek trwał strajk nauczycieli,
we wszystkich szkołach podstawowych – również na terenie powiatu
kępińskiego – zespoły nadzorujące
egzaminy zostały skompletowane i

to miejsce w przypadku egzaminu
gimnazjalnego, wszystko odbyło się
zgodnie z planem – podkreśliła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie Małgorzata Frala-Kędzior.
- Nauczyciele strajkują, ale komisje
egzaminacyjne mamy zapewnione,
skompletowane. W pewnym momencie było niewielkie zagrożenie,
ponieważ nie wiedzieliśmy, w jaki
sposób zareagują inne szkoły, z których nauczyciele mieli być w naszej

W dwóch kępińskich szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się rady klasyfikacyjne, w kolejnej nie było kworum i zagrożone są tam matury

Zagrożone matury przy Przemysłowej?

W dwóch z trzech kępińskich
szkół ponadgimnazjalnych, mimo
trwającego protestu, w ubiegłym tygodniu odbyły się rady klasyfikacyjne
w klasach maturalnych. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dyrektor Bogumiła Drobina zwołała
radę 16 kwietnia br., również dzień
wcześniej w Liceum Ogólnokształcącym nr I dyrektor Danuta Stefańska

Wszystko wskazuje na to, że
w ZSP nr 2 matury się odbędą

bez problemu przeprowadziła radę
klasyfikacyjną w klasach maturalnych. Zaznaczyć tu trzeba, że nauczyciele z „sucharka” nie przystąpili do
strajku organizowanego przez ZNP.
Z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dyrektor kilka dni temu zwołał radę
pedagogiczną, jednak nie zebrało się
kworum nauczycielskie i rada klasy-

fikacyjna nie odbyła się. Oznacza to,
że ok. 80 uczniów z techników: agrobiznesu, pojazdów samochodowych,
logistyki i budowlanego zagrożonych jest, że będą nieklasyfikowani,
co za tym idzie - powtarzać muszą
rok. W konsekwencji nie będą mogli zdawać matury. Dyrektor szkoły
Andrzej Kowalczyk zwołał kolejną
radę klasyfikacyjną klas maturalnych
na 24.04. br. (środa) z nadzieją, że
zbierze się kworum na radzie, czyli
minimum 23 nauczycieli i uczniowie
zostaną sklasyfikowani. W chwili
zamknięcia numeru TK (24.04.br.,
godz. 10:00) zebrała się rada klasyfikacyjna i wszystko wskazuje na to, że
marury w tejże szkole też się odbędą.
Jednocześnie dyrekor tej szkoły złożył staroście rezygnację z pełnionych
obowiązków, przechodząc z początkiem września na emeryturę. Zgodnie z prawem starosta ogłosi konkurs
na to stanowisko.
m
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komisji, ale wszystko przebiegło
prawidłowo – dodał dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Mikorzynie Bogumił Stempin. Dyrektor pozytywnie ocenia egzaminy.
- Nie ma przerw między częściami,
więc jest większy komfort pisania
egzaminów ósmoklasisty, niż gimnazjalnego. Uważam, że ta przerwa nie
sprzyjała jakości osiąganych wyników i dezorganizowała pracę gimnazjalistów. Egzamin ósmoklasisty jest
bardziej skonkretyzowany – zaznaczył. Również wójtowie wszystkich
gmin potwierdzili, że egzaminy odbyły się zgodnie z planem.
Jakie odczucia uczniów?
Uczniowie przyznają, że bardzo
stresowali się przed egzaminami.
Odetchnęli jednak z ulgą, ponieważ test nie sprawił im większych
trudności. Tradycyjnie większość
uczniów za najprostszy uznała język polski. - Egzaminy, egzaminy i
już po egzaminach. Był to dla mnie
– i jak pewnie dla każdego ucznia –
stresujący czas. Ale mamy to już za
sobą. Jestem bardzo zadowolona z
napisanego przeze mnie egzaminu z
języka polskiego. Wiele pytań dotyczyło pracy na podstawie tekstu. Do
napisania wybrałam opowiadanie
na temat spotkania Liska z Małym
Księciem. Drugiego dnia obawiałam
się najbardziej i rzeczywiście matematyka okazała się być dla mnie
najtrudniejsza. Dodatkowo stres
spowodował u mnie pojawienie się
drobnych błędów, których normalnie bym nie popełniła. Uważam, że
język angielski nie był zły. Jedyną
trudnością były dla mnie zadania
ze słuchaniem. Natomiast z napisaniem e-maila nie miałam większego
problemu. Według mnie i moich rówieśników egzaminy ósmoklasisty
były łatwiejsze niż egzaminy próbne
– przyznaje Julita. - Według mnie
egzaminy były łatwe, ale w języku
angielskim było parę pytań, przy któ-

rych musiałem się zatrzymać i dłużej
pomyśleć. Najłatwiejszą częścią egzaminów były pytania dotyczące lektury „Mały Książę”, ponieważ byłem
z tego przygotowany. Jestem optymistycznie nastawiony do wyników, ale
wszystko okaże się w maju – mówi
Kacper. - Myślę że egzamin poszedł
mi w miarę dobrze. Poziom trudności był średni. Najbardziej spodobał
mi się polski i najprawdopodobniej
najlepiej mi poszedł, dlatego uważam, że był najprostszy. Matematyka
była średnia, niektóre zadania były
trochę trudniejsze, ale nie było źle.
Dla mnie najgorszy i najtrudniejszy
okazał się angielski – podsumowuje
Angelika.
- Egzamin ósmoklasisty był
moim pierwszym, wpływającym na
moją dalszą edukację egzaminem.
Język polski okazał się dość łatwy,
ponieważ większość była oparta na
znajomości lektury „Mały Książę”.
Ucieszyłam się, gdy zobaczyłam,
że do wyboru jest rozprawka i opowiadanie. Przed egzaminem z matematyki skupiłam się na wzorach
geometrycznych. Zadania dotyczyły zarówno pierwiastków, ułamków, jak i figur geometrycznych.
Podchodząc do egzaminu z języka
angielskiego czułam się najmniej
przygotowana. Jednak po wyjściu z
sali byłam z siebie zadowolona. Mój
stres związany z egzaminem ósmoklasisty dopingowany był niepewnością co do planowego odbycia się
egzaminów – stwierdza Gabrysia.
Uczniowie, którzy z przyczyn
zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w
wyznaczonym terminie, mogą przystąpić do niego w czerwcu (od 3 do
5 czerwca).
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
zostaną ogłoszone 14 czerwca br.
Wydanie zaświadczeń i informacji
zdającym odbędzie się natomiast
21 czerwca br.
KR

Ilość uczniów ze szkół podstawow ych powia
tu
kępińskiego, którz y w 2019 roku przystąpili
do egzaminu ósmoklasist y:
Gmina Kępno – 266 uczniów:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie – 49 uczniów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie – 41 uczniów,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie – 94 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Mikorzynie – 34 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Hanulinie – 21 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Kierznie – 7 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Myjomicach – 8 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Świbie – 11 uczniów.
Gmina Baranów – Szkoła Podstawowa w Mroczeniu – 66 uczniów
Gmina Bralin – 69 uczniów:
Szkoła Podstawowa w Bralinie – 54 uczniów,
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej – 15 uczniów
Gmina Łęka Opatowska – 64 uczniów
Gmina Perzów – 44 uczniów:
Szkoła Podstawowa w Perzowie – 23 uczniów,
Szkoła Podstawowa w Trębaczowie – 21 uczniów
Gmina Rychtal – 37 uczniów:
Szkoła Podstawowa w Rychtalu – 22 osoby,
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku – 8 osób, Szkoła Podstaw
owa w
Drożkach – 7 osób
Gmina Trzcinica – 54 uczniów:
Zespół Szkół w Trzcinicy – 31 uczniów,
Zespół Szkół w Laskach – 23 uczniów

— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
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Wydarzenia

W poniedziałek, 15 kwietnia br., miała miejsce uroczystość otwarcia zmodernizowanej
siedziby kępińskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im.
A. Parczewskiego w Kaliszu - jednostki edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Otwarto wyremontowaną
filię Książnicy Pedagogicznej

Koszt inwestycji sfinansowanej
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniósł ponad 97 tysięcy
złotych. Pomieszczenia filii, znajdujące się przy ul. Sienkiewicza,
zostały przystosowane do potrzeb
biblioteki, zakupiono też nowe regały i meble.

gminy Kępno Piotr Psikus.
W imieniu Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Doroty
Kinal, dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zebranych gości powitała Jolanta
Nowosielska – dyrektor PBP KP im.

Gospodarze i goście, przecinając wstęgę, wspólnie
otwarli nowo wyremontowaną biblioteką

W uroczystości otwarcia wyremontowanego obiektu uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz
oraz placówek i instytucji oświatowych współpracujących z biblioteką, w tym m.in. wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz burmistrz miasta i

A. Parczewskiego w Kaliszu. - Nie
doszłoby do dzisiejszej uroczystości,
gdyby nie Urząd Marszałkowski,
który w całości sfinansował to przedsięwzięcie – adaptację i wyposażenie
kępińskiej filii za kwotę blisko 100
tys. zł – podkreśliła J. Nowosielska.

- Nasza filia w Kępnie jest znana
i nowa adaptacja jej pomieszczeń
jeszcze pełniej pozwoli realizować
zadania statutowe oraz współpracować z lokalną społecznością i
władzami. Myślę, że jest to miejsce
bardzo potrzebne, a aktywność jej
pracowników pozwala w pełni wykorzystywać księgozbiór, który liczy
ponad 23 tysiące woluminów.
Goście przekazywali gratulacje na ręce kierownik kępińskiej filii
Książnicy Stefanii Brzezińskiej-Michalskiej. Kierownik dziękowała natomiast osobom i instytucjom, które
pomagały przy przenoszeniu i magazynowaniu zbiorów na czas remontu.
Po symbolicznym przecięciu
wstęgi i otwarciu wyremontowanego obiektu uroczystość uświetniona
została występem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Aleksandra Tansmana w Kępnie.
Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kępnie działa nieprzerwanie od 1951 r. Początkowo
funkcjonowała jako punkt biblioteczny, później Pedagogiczna Biblioteka
Powiatowa, a od roku 1975 – po reformie administracyjnej - jako filia
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.
Kępińska placówka posiada bogaty księgozbiór liczący 23 472 woluminów, w tym 23 199 książek i 273

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 24.04.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Dziękowano osobom i instytucjom, które pomagały przy
przenoszeniu i magazynowaniu zbiorów na czas remontu

czasopisma. Pracują w niej dwie nauczycielki-bibliotekarki.
Biblioteka prowadzi wiele działań edukacyjnych i kulturalnych
- zajęcia dla dzieci i młodzieży, pre-

lekcje dla nauczycieli oraz rodziców.
Bardzo chętnie włącza się również w
wydarzenia organizowane przez inne
placówki oświatowe i samorządowe.
bem

Wyróżnienie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dla prof. Jerzego Babiaka

Wyróżnienie dla profesora

W czasie uroczystości prof. J. Babiak dziękuje
za wyróżnienie rektorowi i wychowankom

15 kwietnia br. podczas koncertu charytatywnego „ZmalujmyCośDobrego” na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu
rektor Wydziału Nauk Społecznych i
Dziennikarstwa UAM prof. Andrzej
Stelmach oraz wychowankowie
prof. Jerzego Babiaka, pochodzącego z Kępna, uhonorowali go za
jego długoletnią pracę akademicką.
Rozpoczynając kolaudację, prof. A.
Stelmach dziękował mu w imieniu

władz wydziału za pracę edukacyjną,
zaznaczając, że jest promotorem wielu prac doktoranckich. - Profesor Babiak znany jest nie tylko w Poznaniu
ale i w południowej Wielkopolsce,
a szczególnie w Kępnie – podkreślił
prof. A. Stelmach, dedykując mu okolicznościową publikacje naukową. w
podziękowaniu za wkład w rozwój
Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej. Z kolei wychowankowie
profesora podarowali mu jego portret
autorstwa Katarzyny Stróżyńskiej.
Dziękując za pamięć i wyróżnienie
swoim studentom, prof. J. Babiak
podkreślił – Dla mnie jest ogromną
satysfakcją, gdy patrzę i czytam wasze dokonania naukowe i życzę wam
wielu kolejnych sukcesów.
W uroczystości wziął udział również Waldemar Sługocki senator RP,
który tak wspominał prof. J. Babiaka.- Pamiętam, jak dwadzieścia pięć
lat temu poznałem Pana Profesora
podczas seminarium magisterskiego
na UAM w Poznaniu. Muszę przyznać, że od tamtego spotkania do
wczoraj wspólnie zrealizowaliśmy
wiele bardzo ciekawych i cennych
przedsięwzięć naukowych. Jestem
jednak przekonany, że jeszcze sporo
wyzwań i kolejnych interesujących
projektów przed nami. W uroczystości uczestniczyli jeszcze między
innymi: była premier Ewa Kopacz,
były premier Leszek Miller, prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas oraz
wielu pracowników naukowych i wychowanków profesora.
m

Tygodnik Kępiński 25 kwietnia 2019

3

Informacje

wiadomości
Konferencja prasowa zwołana przez burmistrza Piotra
Psikusa, podczas której zaprezentowała się nowa dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabela Sufleta

Nowa dyrektor
oficjalnie przedstawiona
16 kwietnia br. w kępińskim ratuszu odbyła się zwołana przez burmistrza Piotra Psikusa konferencja
prasowa. Oprócz włodarza miasta i
gminy udział w niej wzięły: sekretarz Katarzyna Kołcio-Kraus oraz
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior. Podczas spotkania oficjalnie
przedstawiono nową dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabelę
Sufletę, która objęła stanowisko 15
kwietnia br.
Dyrektor została wyłoniona w
postępowaniu konkursowym, w którym uczestniczyły cztery osoby, w
tym dotychczasowa dyrektor KOK
Anna Niesobska. - Komisja konkur-

merytoryczna rozmowa, koncepcja
pracy bardzo zainteresowała komisję i to, co wybrzmiało: robimy to dla
mieszkańców, dla jak największej
grupy odbiorców – dodała K. Kołcio-Kraus.
I. Sufleta opowiedziała o swojej
dotychczasowej karierze, zwłaszcza
tej dotyczącej pracy z ludźmi. Z zawodu jest muzykiem, interesuje się
również teatrem. Pracowała też w obszarze dziennikarstwa (była współredaktorem kilku czasopism). - Kępno
posiada olbrzymi potencjał ludzi
angażujących się w różne działania,
wiele stowarzyszeń i instytucji, będę
starała się nawiązać z nimi konstruktywną współpracę. Jestem pod

Andrzej Jerchel nazywany „Antkiem” nie żyje - odszedł człowiek o gołębim sercu

Odszedł „Antek”, historia „Polonii”

W ubiegłym tygodniu, w czwartek 18 kwietnia br. zmarł niespodziewanie Andrzej Jerchel. Miałem
zaszczyt znać Andrzeja prawie 40
lat oraz wielką przyjemność przez
pewien okres razem z nim grać w
,,MKKS’’-ie Kępno. Wspominając
zmarłego, trudno się zdobyć na oficjalne frazesy. Dla większości przyjaciół, znajomych i kibiców był po
prostu Antkiem. Niezwykle otwarty,
ciepły i szczery. Mówił prosto z mostu to, co myślał. Do wszystkich jednak podchodził serdecznie i każdego,
niezależnie kim był, traktował równo. To bardzo smutna wiadomość, nie
chce się wierzyć, że między nami nie
ma już Andrzeja. Ostatnio coraz więcej odchodzi ludzi zasłużonych dla
,,Polonii’’. Pożegnaliśmy niedawno
Edmunda Grabarka, Władysława
Hibnera i Leszka Wyciska. Zawsze
,od kiedy sięgam pamięcią, Andrzej
był związany z naszym miastem. Kochał to miasto, kochał piłkę i zawsze
był wierny ,,niebiesko-białym’’ barwom. Był znany i lubiany, wszędzie
rozpoznawalny.
A. Jerchel urodził się w Kępnie 9 maja 1957 roku. Jako dzieciak
dorastał w typowo dla wielu z nas
miejskim klimacie okresu PRL-u.
Nie było komórek ani PlayStation, a

opanowanie piłki i świetne „kiwki”.
Doskonale rozumieli się ze Stefanem
Pucałą, szybką wymianą podań (tzw.

Trener Andrzej „Antek” Jerchel z byłym
zawodnikiem „Marcinków” Kępno, reprezentantem Polski – Rafałem Kurzawą

klepką) potrafili rozmontować niejedną obronę. Umiał, jak mało kto, wykazać się boiskowym cwaniactwem,
z którego oceną miałby problem nawet dzisiejszy system....VAR-u. Wiele
osób pamięta mecz „Orły Górskiego”
- „Polonia” Kępno, zorganizowany z
okazji obchodów jubileuszu 90-lecia
kępińskiego klubu oraz w rocznicę
25-lecia słynnego meczu z Anglika-

Podczas konferencji I. Sufleta opowiedziała o sobie oraz swoich
pomysłach na funkcjonowanie Kępińskiego Ośrodka Kultury

sowa jednoznacznie określiła jako
najlepszą kandydaturę pani I. Suflety. Po przeprowadzanej rozmowie
poparłem wybór komisji. 15 kwietnia nowa dyrektor została przedstawiona pracownikom KOK. Była
także obecna ustępująca dyrektor,
której podziękowaliśmy za dotychczasową pracę – mówił burmistrz.
- Myślę, że będzie nam się dobrze
współpracowało, a program nakreślony przez panią Sufletę i jej nowe
pomysły będą zaakceptowane przez
mieszkańców miasta i gminy Kępno,
bo nasza praca to służba na rzecz
społeczności lokalnej – podkreślił.
Przebieg konkursu podsumowała
naczelnik. - To był dobry konkurs.
Wszyscy kandydaci byli bardzo dobrze przygotowani. Jednak komisja nie miała żadnych wątpliwości, aby postawić na panią Sufletę.
Usłyszeliśmy od pani Izabeli, aby
wsłuchiwać się w potrzeby ludzi, bo
ośrodek kultury ma być miejscem,
gdzie każdy, bez względu na wiek,
kondycję, realizację własnych pasji,
znajdzie swój kawałek miejsca. Ma
to być miejsce przyjazne ludziom,
jak też zapewniające rozwój i promocję naszej gminie. Przed nami nowe
przedsięwzięcia, zobaczmy, czy one
się sprawdzą. Jak podkreśliła pani
Sufleta, to nie będą przedsięwzięcia
robione dla idei jednego człowieka,
trzeba próbować wszystkiego, trzeba
ewaluować i wsłuchiwać się w uwagi
innych osób. W tej prezentacji najbardziej ujęła nas znacząco podkreślona rola mieszkańca i bardzo szeroki horyzont działań – stwierdziła
M. Frala-Kędzior. - To była bardzo
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wielkim wrażeniem tego, co dzieje
się w Kępnie i to dla mnie wielki zaszczyt, że będę pracowała z ludźmi,
którym chce się działać. Kępińskie
środowisko jest bardzo prężne. Kępiński Ośrodek Kultury będzie działał ze wszystkimi podmiotami i dla
wszystkich ludzi – zaznaczyła nowa
dyrektor. - Pierwsze zadanie, które
chcę realizować, to rozpoznanie i
diagnoza potrzeb. Będę też prowadzić ewaluację już zaplanowanych
działań, bo nie chcę przeprowadzać
rewolucji – zapowiedziała. - Widzę
ogromną potrzebę zwiększenia zajęć
edukacyjnych, bo jest ich niewiele.
Dysproporcja między ilością imprez a zajęć jest zbyt duża. Będę to
konsultować również z nauczycielami. Będę też przyglądać się załodze
ośrodka, aby dobrze ich poznać. Kępiński Ośrodek Kultury ma być dla
ludzi, a nie ludzie dla Kępińskiego
Ośrodka Kultury – to moja główna
idea. Jesteśmy po to stworzeni, aby
ludzie korzystali z naszej pracy –
podsumowała.
Ośrodek będzie działał w dotychczasowych trzech siedzibach:
przy ul. Broniewskiego, w budynku dworca PKP oraz kinie „Sokolnia”. Burmistrz P. Psikus podkreślił
jednak, że nadal trwają rozmowy i
działania zmierzające do przejęcia
terenu Dworca Zachodniego w Kępnie pod działalność kulturalną. Poinformował też, że uporządkowany
teren pomiędzy kępińską pływalnią
„Qarium” a halą sportową ma być
dodatkowym terenem do organizacji
imprez plenerowych.
KR

Wiosna 1976 r. Kaliska Klasa Okręgowa. Stoją od lewej: Jan Różycki, Zygmunt Mierzwiak,
Ryszard Waszak, Tadeusz Ratajszczak, Mirosław Chowański, Grzegorz Baraniak, Kowalek,
Tadeusz Parzonka Jan Holka, Jerzy Handke, Wiesław Barchański. Klęczą od Lewej: Andrzej
Jerchel, Zenon Skrobała, Zbigniew Ćwik, Wojciech Mierzwiak Piotr Mierzwiak. Trener:
Zygmunt Mierzwiak, kierownik: Henryk Handke, prezes: Wiesław Barchański

na ulicach i placach królowała piłka.
Wiele czasu spędzał więc na podwórku i boisku, grając w „nogę”. Już
wtedy zyskał ksywkę „Antek” - to
taki - „aniołek z różkami” - mówiono
– zawsze i wszędzie było go pełno. W
wieku jedenastu lat trafił do drużyny
trampkarzy MKKS-u Kępno i tak zaczęła się jego piękna przygoda z futbolem. Nauka, później praca zawodowa zawsze gdzieś splatała się z jego
ukochaną dyscypliną. Antek w ,,Kolejarzu” był jedyny w swoim rodzaju,
był jedną z ikon tego klubu. Grał na
pozycji pomocnika, miał niezawodną lewą nogę. Uchodził za jednego
z ulubieńców trenera Józefa Psikusa, który często w trakcie meczu z
ławki trenerskiej krzyczał: Antonio
- lewa - uderz! A on przymierzał... i
strzelał z każdej pozycji i co najważniejsze - skutecznie. Ponadto umiał
się świetnie z piłką zastawiać, tak że
obrońcy rywali mieli duży problem,
by się do niego „dobrać”, przez co
często go faulowali. Był szczupłej postury, ale była ona jego dużym atrybutem, szczególnie w polu karnym,
bowiem sędziowie dawali się wiele
razy nabierać i dyktowali po faulach
na nim rzuty karne. Warunki fizyczne nadrabiał sprytem i techniką, miał
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mi na Wembley w 1973. To właśnie
podczas tego spotkania „Antek” starał się jak mógł z jak najlepszej strony pokazać na tle naszych „legend” i
dryblował wte i wewte. W pewnym
momencie, jak sam mówił, nieopatrznie założył „kanał” - też - Antkowi
tyle, że Szymanowskiemu i po chwili postanowił z innym pomocnikiem
zamienić się stronami boiska, bojąc
się odwetu.
Andrzej to były długoletni i zasłużony piłkarz KKS „Polonia”, który od 1968 do 1988 r. rozegrał około
500 meczów piłkarskich i strzelec w
jej barwach wielu bramek. Odznaczony z okazji obchodów 100-lecia

klubu Brązową Honorową Odznaką
Kaliskiego OZPN-u oraz następnie
Srebrną Honorową Odznaką Kaliskiego OZPN-u. W 2015 r. decyzją
Walnego Zebrania otrzymał tytuł
Honorowego Członka Kępińskiego
Klubu Sportowego ,,Polonia”. Po zakończeniu piłkarskiej kariery przez
wiele lat występował w drużynie
oldbojów kępińskiego „Kolejarza”.
Przez ostatnie pięć lat swojego życia
był kierownikiem i drugim trenerem
„Marcinków” Kępno zespołu, który
występuje w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów. Był dumny i
szczęśliwy z tej współpracy, włożył
w to mnóstwo serca i prywatnego
czasu. Z wzajemnością, był bowiem
bardzo doceniany i lubiany, zyskał
tym sympatię wszystkich ludzi związanych z „Marcinkami”. Najbardziej
był lubiany przez najmłodszych
piłkarzy. Po prostu umiał do nich
podejść i poprzez swoją wrodzoną
życzliwość i szczerość szybko sobie
ich jednał.
Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, które miało miejsce - gdzie by
indziej - w klubowej kawiarni „Cafe
Polonia”, w przerwie meczu z „Pogonią” Skalmierzyce. Razem ze Staszkiem Szymczakiem i Antkiem długo
rozmawialiśmy o ostatnich wynikach
naszych drużyn „Polonii” i „Marcinków”. Antek w charakterystyczny i
wyjątkowy tylko dla siebie sposób
wszystko skomentował. Bardzo to
przeżywał, ale był przy tym wielkim
optymistą. Snuł plany na przyszłość,
opowiadał o kolejnych spotkaniach
oraz obchodach Jubileuszu 20-lecia
„Marcinków”. Na odchodne z wielką
dumą powiedział nam o chłopcach
z „Marcinków”. - Oni są wielką nadzieją i przyszłością na lepsze jutro,
tworzą fantastyczną, zgraną paczkę
przyjaciół, którzy są ze sobą również
poza treningami. I zawsze mogę na
nich liczyć. Tu miał rację. On szanował ich, a oni Jego. To oni przed
meczem ligowym ze „Spartą” Konin
sami zainicjowali i zorganizowali
koszulki, na których widniał napis
- „PANIE ANTKU - JESTEŚMY Z
PANEM”!!! Zagrali dla Niego i wygrali dla Niego, a po każdej zdobytej
bramce w geście hołdu dla trenera i
solidarności z Nim podrzucali koszulki ku... Niebu!
Sądzę i w to wierzę, że w ludziach zawsze jest więcej dobra niż
zła. I sport wyciąga z nich to dobro. A
nagradza radością - czasem jesteśmy
lepsi. Czyli najlepsi, takimi - jakim
byłeś Ty, Antonio, i takim pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.
Cześć Twojej Pamięci.
Oprac. Jarosław Pawlak

Drużyna „Marcinków” Kępno przed meczem ze „Spartą” Konin w koszulkach wspierających trenera Andrzej „Antka” Jerchela

Ogłoszenie

reklama
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Aktualności

informacje
Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę mordu na policjantach II RP, służących na Ziemi Kępińskiej w latach wojennych, a pomordowanych w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady

Oddali cześć poległym policjantom
10 kwietnia br. przed Komendą
Powiatową Policji w Kępnie odbyły się uroczystości upamiętniające
79. rocznicę mordu na policjantach
Policji Państwowej II RP, służących
na Ziemi Kępińskiej w latach wojen-

nych, a pomordowanych w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady.
Tegoroczna uroczystość, wpisująca
się w cykl obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej, miała
szczególną oprawę – wzięły w niej

W uroczystości udział wzięli m.in. policjanci, przedstawiciele lokalnych
samorządów, organizacji, instytucji i stowarzyszeń oraz reprezentanci szkół

udział Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
oraz Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod
przewodnictwem kapelmistrza nadkom. Adama Witiw.
W apelu, przebiegającym według policyjnego ceremoniału, udział
wzięli m.in. policjanci, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji, instytucji i stowarzyszeń
z terenu powiatu kępińskiego oraz
reprezentanci szkół. Gośćmi szczególnymi byli członkowie rodzin
pomordowanych policjantów ziemi
kępińskiej: Grażyna Kramarczyk –
wnuczka asp. Michała Łuczaka oraz
jej mama – Alina Łuczak. Ludwik
Tyczyński, syn zamordowanego asp.
Andrzeja Tyczyńskiego, przesłał na
ręce komendanta powiatowego Policji w Kępnie list, w którym wyraził

Poświęcenie i uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarce Mielęckiej

wdzięczność za zaproszenie go na
tegoroczną uroczystość, w której nie
był w stanie wziąć bezpośredniego
udziału.
Komendant powiatowy Policji w
Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski
wraz z dowódcą Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu asp. szt. Mikołajem Kamińskim dokonał przeglądu zgromadzonych pododdziałów, a przy
dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” poczet sztandarowy wciągnął na
maszt polską flagę. Następnie odmówiono modlitwę za poległych oraz
przedstawiono rys historyczny, w
którym przypomniano sylwetki pomordowanych i znane fragmenty ich
wojennego życiorysu.
Niezwykle podniosłym momentem było odczytanie apelu pamięci,
w trakcie którego wywołani zostali
wszyscy znani policjanci Policji Państwowej II RP, pełniący służbę na terenie powiatu kępińskiego, którzy zostali zamordowani przez sowieckich i
hitlerowskich okupantów. Na jego zakończenie oddano salwy honorowe.
Pod Pomnikiem Policjantów
Policji Państwowej II RP Ziemi Kępińskiej Zamordowanych w Hitlerowskich i Sowieckich Obozach Zagłady złożono wieńce i wiązanki. W

imieniu komendanta wojewódzkiego
Policji w Poznaniu wiązankę złożyli: naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu mł. insp. Maciej
Walczak oraz naczelnik Wydziału
Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu podinsp. Maciej Słupiński.
Zwieńczeniem uroczystości była defilada Kompanii Honorowej KWP w
Poznaniu, poprzedzona cyklem pieśni patriotycznych wykonanych przez
orkiestrę policyjną.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona kępińskim funkcjonariuszom z okresu przedwojennego.
Przedstawiono na niej m.in. oryginalną kartkę, jaką Kazimierz Eitner
przesłał z Ostaszkowa do swoich najbliższych 24 grudnia 1940 r., a także
inne unikatowe zdjęcia i pamiątki,
jak np. oryginalną szablę asp. M. Łuczaka.
Uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na policjantach II RP to
wydarzenie organizowane przez kępińską komendę corocznie. W 2014 r. posadzono uroczyście dęby ku pamięci
zamordowanych policjantów, a rok
później odsłonięto tablicę pamiątkową. O historii kępińskiej komendy
powstały już dwie książki.
Oprac. KR

Znani funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji Państwowej w Kępnie, zamordowani
w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady:
Władysław Bajer, Stanisław Banaszak, Piotr Bresiński,
Kazimierz Eitner, Marcin Fajfer, Karol Gendaszek, Tomasz Jankow
ski,
Edward Kalita, Jan Kijanowski, Michał Łuczak, Jan Ogrodowicz,
Andrzej Tyczyński, Leon Walaszczyk, Kazimierz Wiśniewski,
Andrzej Stamm, Ignacy Wiśniewski, Kazimierz Niewiarowski

Inwestycję realizuje Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Nowy samochód uroczyście powitany

13 kwietnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szklarce Mielęckiej.
Lekki wóz ratowniczo-gaśniczy
marki Ford Transit został zakupiony
w grudniu 2018 r. Środki na zakup
wozu w wysokości 180.000 zł zostały

udział wzięli strażacy, zaproszeni
goście oraz mieszkańcy Szklarki
Mielęckiej. Po mszy świętej nowy
samochód bojowy został poświęcony
przez proboszcza ks. Jerzego Palpuchowskiego.
Na ręce prezesa OSP Szklarka
Mielęcka Ludwika Paprockiego
gratulacje przekazali: burmistrz, a

Strażacy z OSP Szklarka Mielęcka są dumni
z nowego samochodu bojowego

pozyskane z dotacji celowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taką samą kwotą zakup
samochodu dofinansowała Gmina
Kępno. Pojazd został zakupiony wraz
z wyposażeniem, w skład którego
weszły pilarki do drewna, zestaw hydrauliczny Lucas oraz aparaty ochrony dróg oddechowych.
Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza święta polowa, w której
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zarazem prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie, Piotr
Psikus, skarbnik Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kępnie
Jan Trojak oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie Jacek Szczepaniak. - Z roku na rok aktywność
OSP Szklarka Mielęcka wzrasta.

Sala została wyremontowana, podobnie jak garaż, teraz macie nowy
samochód. Ta jednostka się rozwija
i coraz prężniej służy mieszkańcom.
Działacie dla dobra wszystkich obywateli, chcecie nieść pomoc. Niech
ten samochód pomaga wam nieść tę
pomoc wszystkim, którzy będą jej potrzebować – mówił P. Psikus, wręczając na ręce prezesa L. Paprockiego bon pieniężny w
wysokości 1000 zł. - Oby
ten samochód wam służył,
tych wyjazdów było jak
najmniej, a ze wszystkich
obyście zawsze szczęśliwie
wracali – dodał J. Trojak.
Nowego samochodu gratulowali też przedstawiciele
jednostek OSP z terenu
gminy Kępno na czele z
prezesami oraz komendantem gminnym Romanem Kleinem. Druhowie
z OSP Świba przekazali
też upominek w postaci nowego węża
strażackiego.
Zwieńczeniem wydarzenia był
poczęstunek przygotowany przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Szklarce Mielęckiej. Z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy
burmistrz, proboszcz i prezes OSP
Szklarka Mielęcka, w imieniu
wszystkich zebranych, podzielili się
świątecznym jajkiem.
KR
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Nowy chodnik
przy ulicy Dąbrowskiego
Niebawem zakończona zostanie
budowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego w Kępnie. Zadanie realizuje Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A. Umowa na
budowę chodnika opiewa na kwotę

73.398,87 zł. Nowy chodnik łączy
ulice Sikorskiego i Sienkiewicza,
w znaczący sposób przyczyniając
się do poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów zmierzających
do szkół.
Oprac. KR

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
DATA	
		

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY	

17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04

28 (112%)
11 (43%)
17 (68%)
12 (49%)
10 (40%)
20 (78%)
36 (145%)

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
– % NORMY	
POWIETRZA
43 (86%)
14 (28%)
23 (46%)
16 (31%)
13 (26%)
28 (55%)
53 (106%)
Dobra

Bywało lepiej

Dobra
Wspaniała
Dobra
Wspaniała
Wspaniała
Dobra
Bywało lepiej
Zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.

Bardzo zła

Recenzja

ogłoszenia

W ubiegłym roku ukazała sie wyjątkowa książka poznaniaka Zbigniewa Pakuły - „Chawerim. Poznańscy Żydzi”, która opisuje wojenne i powojenne losy poznańskich Żydów

Zaakceptuj Twój e-PIT
„Chawerim. Poznańscy Żydzi” na podatki.gov.pl
do 30 kwietnia

„Chawerim. Poznańscy Żydzi” to
zbiór czternastu opowieści o Żydach
z Poznania i Poznańskiego. Ich boha-

terami są: Chana Auerbach, Anna
Krasnokucka, Fira Mełamedzon,
Ida Milewicz, Hela Perkal, Łucja
Pinczewska-Gliksman, Fira Sochaczewska, Eliasz Abramowicz,
Jerzy Herszberg, Jakób Janowski,
Hersz Kronenberg, Noach Lasman,
Leopold Sokołowski i Eliasz Zajde.
W czasie wojny znaleźli się w gettach,
obozach i na terenie sowieckiej Rosji.
Są to więc opowieści o przetrwaniu w
nieludzkich czasach. Większość z bohaterów książki po wojnie wyjechała
z Polski, najczęściej do Izraela. W podróż wyruszyli, zabierając straszliwe
wspomnienia i wiarę w kraj, w którym wreszcie znajdą swój dom, założą rodziny i żyć będą z podniesioną
głową. Po 1956 i 1968 roku dołączyli
do nich ci, którzy przez kilka powojennych lat żyli w Polsce złudzeniami.

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

Ich historie mają wiele wspólnego. We wspomnieniach spacerują
tymi samymi ulicami, odwiedzają
jedyną żydowską szkołę w międzywojennym Poznaniu, przywołują
nauczycielkę Fajgę Propstową, kawiarnię Hirschlika, Nową synagogę
przy ulicy Stawnej, organizację Ha-Szomer ha-Cair w której uczyli się
wiary w ideały na przekór otaczającej
ich rzeczywistości.
Wojna na zawsze przekreśliła
ich świat. Wyszli z niej bez swoich
najbliższych, zaskoczeni, że przeżyli wbrew planom nazistów. Budując
nowe życie nigdy jednak o swoim
dzieciństwie w Polsce nie zapomnieli. W ich pamięci na zawsze pozostały
chwile, kiedy wracając ze szkoły witali ich rodzice i rodzeństwo.(zdjęcia
Maciej Krajewski).
Książka ukazała się dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Obecnie książka dostępna jest w
Poznaniu w: księgarnia Bookowski
(Centrum Kultury Zamek, II piętro),
Centrum Informacji Miejskiej (plac
Wolności), księgarnia w Galerii Miejskiej ARSENAŁ na Starym Rynku,
w księgarniach Arsenał przy ul. Dąbrowskiego i Starym Rynku, w księgarni Jedynka (Al. Marcinkowskiego
21), w „Księgarni przy Fredry 10”.
Oprac. KR

- Termin na składanie rocznych deklaracji PIT za 2018 r.
mija 30 kwietnia.
- Zostały już tylko 2 tygodnie, aby w usłudze
Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r.
- Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz
nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy
przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony.
Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie
zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub
PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez
e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na
podatki.gov.pl w sekcji „Złożone dokumenty”.
Jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że masz niedopłatę podatku – to do 31 maja
otrzymasz informację o tym z urzędu skarbowego. Będziesz mieć 7 dni
od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto twojego
urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Numery kont bankowych urzędów skarbowych znajdziesz
na stronie podatki.gov.pl
Natomiast jeśli z twojego e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku,
to odpowiednią kwotę otrzymasz przelewem na konto bankowe – jeżeli urząd skarbowy posiada numer twojego konta. Jeśli nie posiada, to
pieniądze otrzymasz przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy
termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br.
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Straż pożarna

policja
Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na 98. km
trasy S8 w kierunku Warszawy

Ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów oraz dostarczania wody na duże odległości
na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Wielisławicach

Samochód uderzył
Strażacy ćwiczyli umiejętności
w bariery energochłonne

Pojazdem podróżował jedynie kierowca i opuścił go
przed przybyciem służb ratunkowych. Fot. OSP Bralin

W czwartek, 18 kwietnia br., około godziny 10.11, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zgłoszono zdarzenie z udziałem
samochodu osobowego na 98. km trasy S8 w kierunku Warszawy. Pojazd
uderzył w bariery energochłonne. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
OSP Bralin, OSP Kępno oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Pojazdem podróżował jedynie kie-

rowca i opuścił go przed przybyciem
służb ratunkowych. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej. Poszkodowany został przekazany przybyłemu na
miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowany do
szpitala – relacjonuje mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Zadymienie spowodowane zwarciem instalacji w skrzynce
z bezpiecznikami w kamienicy na kępińskim Rynku

Pożar w kamienicy

W sobotę, 13 kwietnia br., kilka
minut przed godziną 17.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w kamienicy na
ul. Kilińskiego w Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Baranów i OSP Kępno.
- Po przybyciu na miejsce jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że zadymienie spowodowane

było zwarciem instalacji w skrzynce
z bezpiecznikami. Zasilanie w budynku odłączono przed przybyciem
służb ratunkowych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, przewietrzeniu
zadymionych pomieszczeń oraz
sprawdzeniu skrzynki z bezpiecznikami kamerą termowizyjną – mówi
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Na miejsce zdarzenia przybyło także pogotowie energetyczne.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

W Skoroszowie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Quadem wjechał w koparkę
W piątek, 19 kwietnia br., około
godziny 13.15, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o potrzebie zabezpieczenia w Skoroszowie
lądowiska dla śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, który udawał się do osoby poszkodowanej w
wypadku z udziałem pojazdu typu
quad. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowni-
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czo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Rychtal. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że osoba
poszkodowana w zdarzeniu jest pod
opieką miejscowego lekarza. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu lądowiska oraz pomocy w
transporcie osoby poszkodowanej do
śmigłowca LPR – mówi mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

W czwartek, 11 kwietnia br., na
terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Wielisławicach, z polecenia wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej, odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów oraz
dostarczania wody na duże odległości.
W ćwiczeniach brały udział siły i
środki z terenu powiatu kępińskiego,
wchodzące w skład Wojewódzkiego
Odwodu Operacyjnego oraz Powiatowego Plutonu Wsparcia. - Założeniem
ćwiczeń było zbudowanie systemu
zapewniającego ciągłość podawania
środków gaśniczych o wydajności
minimalnej 1000 l/min. Wykorzystano system mieszany, składający się
z magistrali o długości około 1 km
opartej na przetłaczaniu oraz niezależnym dowożeniu wody do bufora
wodnego – poinformował mł. asp.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. W
ćwiczeniach uczestniczyły: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie,
OSP Opatów, OSP Łęka Opatowska

i OSP Perzów.
Ćwiczenia miały na celu przypomnienie podstawowych zasad
bezpieczeństwa podczas akcji gaśniczych przy pożarach lasów oraz
sprawdzenie gotowości operacyjnej

jednostek ochrony przeciwpożarowej
z terenu powiatu kępińskiego. Akcja
podlegała ocenie Zespołu Inspekcyjnego Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP.
Oprac. KR

W ćwiczeniach udział brały: JRG Kępno, OSP Opatów,
OSP Łęka Opatowska i OSP Perzów. Fot. OSP Opatów

Bezpański pies utknął w rowie z wodą

Pospieszyli z pomocą psu

W sobotę, 13 kwietnia br., około
godziny 10.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o bezpańskim psie, który nie może wydostać

Uratowany pies był wychłodzony, dlatego strażacy
okryli go ciepłym kocem. Fot. KP PSP Kępno

się z rowu z wodą w Czerminie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Bralin. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono, że w rowie z wodą znajduje
się pies, który nie potrafi się z niego
wydostać. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyciągnięciu psa z rowu za
pomocą chwytaka oraz linki. Pies z
powodu warunków atmosferycznych
był wychłodzony, dlatego strażacy
okryli go ciepłym kocem – wyjaśnia
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Pies z powodu braku właściciela został przekazany pracownikowi schroniska dla zwierząt w Wieruszowie.
Oprac. KR

Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Chojęcinie

Dwie osoby trafiły do szpitala

W środę, 17 kwietnia br., około
godziny 17.30, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie odebrał zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych
na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w Chojęcinie, pomiędzy
stacją diagnostyczną a motelem. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Kępno.
Samochodami osobowymi podróżowały trzy osoby. - Uczestnicy
zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem służb
ratunkowych. Ruch na potrzeby
działań zablokowano w obu kierunkach. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce
Zespołu Ratownictwa Medycznego,
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decyzją lekarza poszkodowane osoby zostały przetransportowane do
szpitala. Strażacy usunęli zagrożenie poprzez sorpcję rozlanych płynów eksploatacyjnych, usunięcie
uszkodzonych barierek oraz pomoc

w udrożnieniu ruchu po zakończeniu czynności prowadzonych przez
policję – relacjonuje mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował dwie
poszkodowane osoby do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

Wiadomości

informacje

Mikołaj Michalczyk i Patrycja Rabiega laureatami ogólnopolskiego konkursu akordeonowego w Grudziądzu

Ogólnopolskie laury dla akordeonistów z Kępna

5-6 kwietnia 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia
w Grudziądzu odbył się XVI Grudziądzki Konkurs Akordeonowy.
Impreza, której korzenie sięgają 1986
r., ma zasięg ogólnopolski i ugruntowaną pozycję w Polsce. Organizowana cyklicznie, co dwa lata, cieszy
się dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy rosnąca liczba jej uczestników.
W tym roku do konkursu zgłosiło
się 69 młodych adeptów sztuki gry
na akordeonie z kilkudziesięciu szkół

na, Pleszewa, Gostynina, Ostrołęki,
Koła, Tomaszowa Mazowieckiego,
Kościerzyny, Kętrzyna i Kępna.
Państwową Szkołę Muzyczną I
stopnia im. A. Tasmana w Kępnie
reprezentowało trzech uczniów klasy
akordeonu Sławomira Mocha: Florian Taras z klasy III cyklu 6-letniego, Mikołaj Michalczyk z klasy IV i
Patrycja Rabiega z klasy V.
Konkurs został zaadresowany
do uczniów szkół muzycznych I oraz
II stopnia i podzielony na kategorie
wiekowe. W najliczniejszej drugiej

Mikołaj Michalczyk ponownie zwyciężył w swojej kategorii.
Drugie miejsce w Grudziądzu zajęła Patrycja Rabiega

muzycznych I i II stopnia. Do rywalizacji na jednej scenie stanęli akordeoniści z Grudziądza, Bydgoszczy,
Torunia, Gdańska, Poznania, Łodzi,
Lęborka, Chełmna, Inowrocławia,
Radomia, Gąbina, Dywit, Sierpca,
Płocka, Radziejowa, Nowego Tomyśla, Iławy, Słupcy, Kartuz, Jaroci-

kategorii, w której wzięło udział aż
24 uczestników, zaprezentowali się
Florian i Mikołaj, natomiast w kategorii trzeciej, liczącej niewiele mniej,
bo 21 osób - Patrycja.
Uczestników konkursu oceniało
jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w War-

szawie, reprezentowane przez wybitnych akordeonistów, pedagogów i
kompozytorów. Komisji przewodniczył prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Członkami
jury byli również prof. Jerzy Kaszuba z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i prof. Krzysztof Olczak z
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W programie każdego uczestnika obowiązkowo musiał się znaleźć
utwór jednego z dwóch członków
komisji - prof. B. Dowlasza lub prof.
K. Olczaka. Konfrontacja oczekiwań
kompozytorów z wykonaniami ich
utworów była dla uczestników dodatkowym wyzwaniem i potęgowała
towarzyszący tym występom stres.
Poziom tegorocznej edycji konkursu w Grudziądzu został przez komisję konkursową oceniony bardzo
wysoko.
Cała trójka uczniów z Kępna
godnie prezentowała swoją szkołę,
miasto a nawet region na arenie ogólnopolskiej, odnosząc kolejny sukces.
Tym razem do grona laureatów z
kępińskiej PSM im. A. Tasmana zakwalifikowali: się M. Michalczyk,
zajmując I miejsce i P. Rabiega, która
znalazła się na II miejscu. Dodatkowo
na uwagę zasługuje fakt, że Mikołaj
zajmując pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu, powtórzył
a nawet poprawił swoje osiągnięcie
sprzed dwóch lat. Ponownie bowiem
zwyciężył, jednak tym razem w starszej i tym samym trudniejszej kategorii.
Oprac. bem

11 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie odbył się wernisaż wystawy pt.
Kto tych aktorów ubierał? Wystawa kostiumów z kultowych polskich filmów i seriali. Stroje z kolekcji CeTA

Kto tych aktorów ubierał?
Otwarcie wystawy poprzedzone
zostało prelekcjami: Marii Duffek-Bartoszewskiej na temat powstawania kostiumu filmowego oraz
Magdaleny Stawniak o fanowskim
tworzeniu kostiumów amerykańskiego kina science fiction oraz fantasy.
Pokazywane w Kępnie kostiumy
pochodzą z kolekcji Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.
CeTA, jako spadkobierca wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych –
instytucji o niebagatelnym znaczeniu
dla historii polskiej kinematografii,

Otwarcie wystawy prac uczestników konkursu plastycznego pn. „Najpiękniejsza karta
wielkanocna z Kępnem w tle”

Świąteczne kartki prosto z Kępna
12 kwietnia br. w sali widowiskowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w
Kępnie odbyło się otwarcie wystawy
prac uczestników konkursu plastycznego pn. „Najpiękniejsza karta wielkanocna z Kępnem w tle”.

Wystawę rozpoczął występ wokalny Julii Jokiel. Następnie ówczesna dyrektor KOK Anna Niesobska
oraz prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego
Janina Gorzendowska przywitały

Do Kępińskiego Ośrodka Kultury wpłynęło
160 prac konkursowych. Fot. KOK

Laureatom wręczono nagrody, a najpiękniejsze
kartki stały się elementem wystawy. Fot. KOK

publiczność i uczestników konkursu
oraz ogłosiły werdykt.
Do Kępińskiego Ośrodka Kultury
wpłynęło 160 prac, spośród których
jury wyłoniło zwycięzców w dwóch
kategoriach wiekowych. Laureatom
wręczono nagrody, a najpiękniejsze
kartki stały się elementem wystawy.
Oprac. KR
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Kategoria A (5-10 lat):
1. Antonina Grzegorzewicz
2. ex aequo Lena Kałuża i Maja Walkowiak
3. ex aequo Antonina Jeż i Wiktoria Rojewska
Wyróżnienia:
Antonina Berska, Hanna Drobnik,
Laura Karbowiak, Lena Kałka, Leon Sołtysik,
Milena Joniak, Piotr Błaszczyk,
Tatiana Bacińska, Wiktoria Krzak

Dzięki temu możemy oglądać kostiumy między innymi z kultowych
seriali „Stawka większa niż życie” i
„Czterej pancerni i pies” czy trylogii
filmowej Sylwestra Chęcińskiego o
Kargulu i Pawlaku. Jak zapewniła,
istnieje możliwość zaprezentowania
kostiumów również z innych produkcji filmowych w przyszłości.
Ekspozycja w przestrzeni Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego pozwala docenić
kunszt projektantów takich jak: Lidia i Jerzy Skarżyńscy, Wiesława

Na wernisażu pojawiły się postacie
z „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa

dysponuje bogatą kolekcją przepięknych, zabytkowych kostiumów.
Jak przyznaje koordynator wystawy Martyna Wycisk, pomysł na zaprezentowanie kostiumów filmowych
w naszym mieście zrodził się po obejrzeniu przez nią wrocławskiej wystawy, składającej się ze 100 eksponatów
pochodzących z około 20 produkcji.
– Zrobiła na mnie duże wrażenie i zainspirowała do ściągnięcia chociaż
niewielkiej jej części. Pomyślałam,
że warto w naszym muzeum pokazać nawet tylko ułamek tego, co zobaczyłam i poprosiłam o kostiumy z
najpopularniejszych filmów i seriali
– tłumaczy M. Wycisk.

Chojkowska i Janina Koźmińska, a
także ich niekwestionowany wkład w
sztukę filmową.
- Prezentowane kostiumy przypomną bohaterów filmowych, którzy
z czasem odeszli w cień, przypomną
świat dawnych aktorów i reżyserów,
a przede wszystkim – świat dawnych
mistrzów polskiej kostiumografii –
wskazują organizatorzy.
Każdy uczestnik wernisażu
otrzymał darmowy egzemplarz katalogu pt. Kto tych aktorów ubierał?
Ekspozycję w kępińskim muzeum oglądać można do 30 czerwca
2019 r.
bem

Ekspozycję oglądać można
w Kępnie do końca czerwca

Kategoria B (10-15 lat):
1. ex aequo Julia Kłodnicka i Paulina Wabnic
2. ex aequo Mikołaj Stefański i Wiktoria Szyszka
3. ex aequo Julita Świderska,
Faustyna Tomczyk i Piotr Cierpik
Wyróżnienia:
Amelia Klaczyńska, Daria Hołoś,
Gabriela Klimecka, Jakub Magot, Julia Tuz,
Katarzyna Sikora, Katarzyna Wiśniewska,
Natalia Górecka, Oliwia Gandecka,
Olivier Pietrzak, Oskar Tajnert,
Roksana Nasiadek
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wiadomości
W Wielki Czwartek w kępińskim Całodziennym Klubie Seniora
„Pod Żurawiem” odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne

Wielkanocna

Kępnianin Leszek Dąbrowski po raz piętnasty uczestniczył w Rowerowej Drodze Krzyżowej w Ostrzeszowie

uroczystość „Pod Żurawiem”

Jubileuszowa Rowerowa
Droga Krzyżowa pana Leszka
Uroczystość wzbogaciły pieśni
w wykonaniu chóru „Harmonia”

Wyjątkowe spotkanie otworzył występ chóru „Harmonia” oraz
wzruszający wiersz pt: „Dziękuję
za Zmartwychwstanie...”, a następnie życzenia złożyła zaproszonym
gościom i seniorom kierownik Klubu
„Pod Żurawiem” Anna Jarczak. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka,
dlatego ten wspólny moment jest dla
nas tak ważny – powiedziała.
W pieśniach zespołu zabrzmia-

ło Alleluja, które jest kluczowym
słowem oddającym głęboką radość,
dobrą nowinę oraz cześć Bogu. Na
stołach zagościły pyszne potrawy
wielkanocne, piękne dekoracje, a także baranki z masła, będące symbolem
zwycięstwa. - W miłych nastrojach i
pogodnej atmosferze spędziliśmy razem ten dzień, który był zapowiedzią
dalszego świętowania w naszych
domach – relacjonują uczestnicy
wielkanocnego spotkania „Pod Żurawiem”. 		
Oprac. bem

Na stołach zagościły wielkanocne
potrawy i dekoracje

VI akcja zbiórki krwi organizowana przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu –
Oddział Terenowy w Ostrzeszowie oraz Ochotniczą Straż
Pożarną w Świbie

Zebrali niemal 28 litrów krwi

W niedzielę, 7 kwietnia br., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu – Oddział
Terenowy w Ostrzeszowie wraz z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Świbie
zorganizowali kolejną – już VI – akcję
zbiórki krwi. Wydarzenie odbywało się
się jak co roku w Szkole Podstawowej
w Świbie.
W tym roku zarejestrowanych zostało 67 osób, z czego 62 osoby zakwalifikowały się do oddawania krwi. Zebrano
rekordową sumę – aż 27,9 litrów krwi!
Na uczestników akcji czekały licz-
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ne atrakcje oraz loteria – każdy brał
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez sponsorów.
- Dzięki sponsorom odbyła się loteria,
prawie nikt nie odszedł z pustymi rękami. Zapewniony był także słodki poczęstunek dla wszystkich – podkreślają
organizatorzy. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tegorocznej zbiórki.
Frekwencja dopisała, ludzie chętnie
dzielą się tym cennym darem, jakim
jest krew, co jest dla nas niezwykle budujące. Widzimy, że takie akcje nie idą
na marne – podsumowują.
KR

Jak relacjonuje Leszek Dąbrowski, do udziału w jubileuszowym, bo
odbywającym się już po raz piętnasty, przedsięwzięciu zaprosił go jego
organizator - prezes Stowarzyszenia
Katolicko-Sportowego „Szczęście”
Włodzimierz Juszczak.
Zapalony cyklista z naszego miasta niezwłocznie powiadomił o tym
znajomych pasjonatów rajdów rowerowych i 6 kwietnia br. do Ostrzeszowa z Kępna wyruszyła czteroosobowa grupa reprezentująca powiat
kępiński.
XV Rowerowa Droga Krzyżowa
rozpoczęła się pod kościołem pw.
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie,
skąd około 70 osób wyruszyło tuż po
9:00 po odmówionej przez ks. proboszcza modlitwie.
Rowerzyści, których przybywało
na trasie rajdu, zatrzymywali się przy
krzyżach, kapliczkach i miejscach
pamięci, które stanowiły kolejne stacje Drogi Krzyżowej
Po modlitwie na jednym z postojów pan Leszek odebrał specjalne
podziękowanie za udział w 15. edy-

cjach ostrzeszowskiej Drogi Krzyżowej oraz okolicznościową statuetkę.
- Statuetka jest wspaniale wykonana
i muszę przyznać, że wzruszyłem się,
kiedy ją odbierałem - przyznaje. Zaznaczyć trzeba, że podobne wyróżnienie spotkało jedynie 5 osób.
Ponadto kępnianin otrzymał też

podziękowania za pomoc w organizacji zeszłorocznego rajdu rowerowego
„Pamięć i Chwała.”
Każdy uczestnik jubileuszowej
Rowerowej Drogi Krzyżowej, której
w tym roku towarzyszyła piękna wiosenna pogoda, otrzymał pamiątkową
plakietkę.
Oprac. bem

Leszek Dąbrowski otrzymał specjalne wyróżnienie
za udział we wszystkich edycjach przedsięwzięcia

Jesienią 2019 roku w rejs na żaglowcu Fryderyk Chopin popłynie 74 osób onkologicznych,
w tym również mieszkańcy powiatu kępińskiego. Rejs będzie dwuetapowy. W pierwszym
tygodniu swoje wyzwanie życia zrealizują osoby, które pierwszy raz popłyną OnkoRejsie,
natomiast w drugim Załoganci OnkoRejsów 2015, 2016, 2017 i 2018. Osoby po i w trakcie
choroby nowotworowej będą pełnoprawnymi załogantami. Będą stawiać i zrzucać żagle,
nawigować w dzień i w nocy, uczestniczyć w manewrach portowych, szorować pokład i
przygotowywać posiłki

Płyń z nami na fali życia

Żeglowanie jest bardzo podobne
do procesu leczenia chorób onkologicznych. Tak samo w sytuacji, gdy
chory dowiaduje się, że ma nowotwór, jak i w sytuacji, gdy pierwszy
raz wsiada na jacht, nie wie, jak zachowa się jego organizm, nie wie, czy
strach go nie sparaliżuje, nie wie, czy
będzie miał chorobę morską itp. Jedyne co jest wiadome to fakt, że nie
może się poddać. Nawet w sztormie i
podczas najgorszej chemioterapii nie
może odpuścić. Musi walczyć dalej.
Po pełnomorskim rejsie, mając świadomość tego co przeżyła, osoba chora
na raka ma poczucie, że ze wszystkim sobie poradzi. Takie poczucie
niezłomności jest bardzo potrzebne
osobom niepełnosprawnym. Dzięki
niemu łatwiej integrują się ze społeczeństwem i radzą sobie z przeciwnościami losu. Do tej pory odbyło się
już pięć Onkorejsów, w których wzięło udział łącznie ponad 100 osób.
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Inicjatywa pozwala osobom po
traumatycznych przejściach zapomnieć choć na chwilę o chorobie,
przełamuje stereotypy, pokazując, że
z chorobą można żyć pięknie. Ponadto podkreśla, że na raka może zachorować każdy i wskazuje, jak ważne są
badania profilaktyczne, które mogą
uratować życie.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Do akcji, propagującej przedsięwzięcie, włącza
się też „Tygodnik Kępiński”, umożliwiając organizatorom upowszechnienie idei rejsu i w ten sposób zdobycie przychylności potencjalnych
darczyńców. Płyń z nami na fali
życia – proszą załoganci OnkoRej-

su – wesprzyj nasz projekt i zyskaj
naszą dozgonną wdzięczność. Pozwól nam pokonać własne słabości,
dokonać rzeczy, które nie są łatwe
nawet dla w pełni zdrowego człowieka i czerpać radość z każdego dnia
życia. Poszukujemy darczyńców,
którzy wesprą nas finansowo oraz
produktowo (ubrania i ekwipunek
żeglarski) w zamian proponujemy
zamieszczenie informacji między innymi w mediach społecznościowych
oraz na naszym portalu www.onkorejs.pl. Istnieje też możliwość ubrania załogantów w odzież reklamowa
partnera.
Organizatorzy OnkoRejsu 2019

bieram życie
Fundacja Onkorejs – Wy
0000 0000 3227 5494
Nr rachunku 27 1750 0012
36354533300000
NIP 6040168832, Regon
KRS 0000597569
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Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie ponownie znalazł się w gronie urzędów pracy wyróżnionych przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Kolejne wyróżnienie dla kępińskiego PUP

Dyrektor I. Rataj odebrała też gratulacje
od starosty R. Kieruzala

5 kwietnia br. w Poznaniu podczas zorganizowanej z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia
konferencji pn. „Sytuacja kobiet na
rynku pracy” dyrektor PUP w Kępnie
Iwona Rataj odebrała nagrodę z rąk
wiceministra Stanisława Szweda.
Wyróżnienie przyznane zostało za
efektywną obsługę pracodawców w
zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018 r.
Podczas regionalnej konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej S. Szwed szczególnie podkreślił

wysoką efektywność zatrudnieniową kępińskiego urzędu, który od lat
pod tym względem zajmuje pierwsze
miejsce w Polsce.
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie już wielokrotnie znajdował się w
gronie urzędów wyróżnianych przez
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, który w ten sposób doceniał
jego działalność, zaangażowanie w
rozwiązywanie problemów lokalnego
rynku pracy, rzetelną pracę na rzecz
promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług rynku pracy.

Jak wskazywano, podejmowanie przez PUP skutecznych działań oparte jest na wypracowanym
partnerstwie lokalnym. Osiągane
wyniki stanowią rezultat konstruktywnej współpracy z pracodawcami,
samorządami, organizacjami pracodawców, placówkami oświaty, instytucjami szkoleniowymi i innymi
partnerami rynku pracy.
- To nie tylko praca, ale też misja
przynosząca satysfakcję - zaznacza
dyrektor I. Rataj. - Osiągnięte wyniki to obok wytężonej pracy pracowników, niewątpliwie zasługa lokal-

Ekologiczny happening na ulicach Kępna zwieńczył realizację młodzieżowego projektu
„Eko-My!”

Eko-happening na ulicach miasta
Uliczny happening, który zorganizowała młodzież został ciepło
przyjęty przez mieszkańców Kępna.
Uczestnicy działań projektowych
opowiadali napotkanym osobom o
szkodliwości używania plastiku i rozdawali uszyte przez siebie woreczki,
do których można pakować warzywa
podczas zakupów, aby w ten sposób

uniknąć zabierania ze sklepów foliowych reklamówek. Przechodnie
zabierali ze sobą woreczki i obiecali
wypróbować nowy sposób pakowania podczas najbliższych zakupów.
Po zakończeniu akcji młodzi ludzie wrócili do Powiatowej Biblioteki
Publicznej, gdzie odbyło się krótkie
podsumowanie akcji i rozdanie dyplo-

Ekologiczne wydarzenie przygotowane przez młodzież
spotkało się z ciepłym przyjęciem mieszkańców miasta

mów uczestnikom projektu. Wspólne
świętowanie nie mogło odbyć się bez
czekoladowego tortu, który zawsze
dodaje energii do kolejnych działań.
Projekt był bardzo udanym przedsięwzięciem. Podczas jego trwania
wydarzyło się dużo fantastycznych
działań, m.in.: wyjazd na targi do Wrocławia, festiwal kanapek dla dzieci,
recykling ubrań, warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków, zajęcia
z tworzenia zielonych ekosystemów
w słoikach. Młodzieży podobały się
wszystkie wydarzenia, ale najbardziej
wyczarowywanie własnych ekosystemów i w tych działaniach większość
chciałaby wziąć udział jeszcze raz.
Projekt realizowany był dzięki
funduszom pozyskanym przez bibliotekarzy z Powiatowej Biblioteki
Powiatowej w Kępnie w Konkursie
Ekologicznym Programu Równać
Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
sfinansowanym z darowizny S.C.
Johnson. 		
Oprac. bem

nych partnerów powiatowego rynku
pracy, ich zaangażowania, aktywności, operatywności i z pewnością też
cierpliwości dla biurokratycznych
wymogów, którymi obwarowana jest
współpraca z urzędami. Dużą rolę
w sukcesie odgrywa również sprawna koordynacja działań, wsparcie i

otwartość starosty kępińskiego oraz
Rady Powiatu – powiedziała dyrektor PUP w Kępnie.
Swoje uznanie pod adresem kępińskiej jednostki wyraził też starosta kępiński Robert Kieruzal, podkreślając efektywne działania urzędu
jako dobrą praktykę.
Oprac. bem

kurier baranowa
kwiecień 2019, nr 17 (1112)
W lesie przy ul. Ekologicznej w Baranowie paliło się poszycie o powierzchni około 1 ara

Płonęło poszycie leśne
Z pożarem zmagały się zastępy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Kępnie oraz OSP Baranów. Fot. KP PSP Kępno

W środę, 17 kwietnia br., około
godziny 17.47, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
lasu za oczyszczalnią ścieków w
Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Baranów oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że przy

ul. Ekologicznej w Baranowie pali
się poszycie leśne o powierzchni
około 1 ara. Strażacy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia oraz podali dwa
prądy wody w natarciu na palącą się
ściółkę. Pojedyncze zarzewia ognia
dogaszono przy pomocy łopat. Po
ugaszeniu pożaru teren nim objęty
dokładnie przelano wodą – poinformował mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Potrącenie pieszej w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej
z ul. Przy torach w Baranowie

Kobieta weszła
wprost pod samochód
18 kwietnia br., około godziny
13.30, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu w rejonie
skrzyżowania ul. Jasnej z ul. Przy
torach w Baranowie. Policjanci, którzy udali się na na miejsce zdarzenia,
ustalili, że 45-letnia mieszkanka Kępna nie zachowała należytej ostrożno-

ści i weszła na jezdnię, wprost pod
nadjeżdżający pojazd, którym kierowała 43-letnia mieszkanka gminy
Łęka Opatowska.
W wyniku zdarzenia potrącona
piesza doznała złamania, a za nieostrożne zachowanie została ukarana
mandatem karnym.
Oprac. KR
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Region

gmina
echo rychtala
kwiecień 2019, nr 16 (883)
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu uczestniczyli w niecodziennych zajęciach lekcyjnych

Tradycyjne śniadanie wielkanocne w Drożkach

Biesiada przy świątecznym stole

Lekcje szkolne nieco inne niż zwykle

Zazwyczaj praca szkoły kojarzy
się z systemem klasowo-lekcyjnym,
w którym uczniowie pod kierunkiem
nauczyciela zdobywają wiadomości
i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego cyklu
nauczania. Lekcje mogą jednak przybrać inną, bardziej praktyczną formę,

burzy, wypadku czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998
i 112 oraz dowiedziały się, w jakich
okolicznościach należy wezwać straż
pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie
do gaszenia pożarów. Straż pożarna
pomaga ludziom podczas wypadków

W strażnicy OSP Rychtal uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca strażaków
oraz jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku czy pożaru

czego doświadczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rychtalu.
1 kwietnia br., podczas zajęć, tym
razem w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu, uczniowie
z klas I-VI dowiedzieli się, na czym
polega praca strażaków oraz jak
bezpiecznie zachować się w czasie

drogowych i powodzi oraz prowadzi
wiele innych działań, które służą
ludziom i ich bezpieczeństwu. Ważnym akcentem spotkania w strażnicy
był pokaz udzielania pierwszej pomocy i zastosowania specjalistycznego sprzętu do ratowania ludzkiego
życia.

Kolejną lekcją, tym razem prowadzoną przez wójta gminy Rychtal
Adama Staszczyka, były zajęcia o
samorządności, które mieszczą się
w ramach wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie klas VI-VIII i klas gimnazjalnych dowiedzieli się m.in. na
czym polegają zadania własne i zlecone gminy, skąd gmina czerpie
dochody oraz jaki wpływ na
jej rozwój mają lokalne przedsiębiorstwa. Młodzi ludzie
potrafią już wskazać, że do zadań samorządów należą usługi
komunalne, edukacja, ochrona
zdrowia, kultura, rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Ważnym
elementem pogadanki było
także kształtowanie u uczniów
świadomości, że każdy może
mieć znaczący wpływ na rozwój gminy, ale musi się do tego
przygotować i zaangażować,
chociażby w troskę o wspólne
mienie, np. szkolne, obiektów
sportowych czy miejsc publicznych codziennego użytku.
„Lekcje szkolne nieco inne niż
zwykle” pozwalają już u samych źródeł na przeżywanie, doświadczanie i
rozumienie roli współczesnego człowieka w rozwoju lokalnej samorządności.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2019, nr 17 (1193)

11 kwietnia br. w Domu Ludowym w Drożkach odbyło się tradycyjne śniadanie wielkanocne. Uroczystość zorganizowana została z
inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich
w Drożkach, przy pomocy dotacji z
Gminy Rychtal na realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Powitania zebranych gości dokonała przewodnicząca KGW w
Drożkach Ewa Syguła. Śniadanie
wielkanocne uświetnił artystyczny
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drożkach. Następnie zaproszeni goście przekazali wielkanocne
życzenia, po czym proboszcz parafii
w Nowej Wsi Książęcej ks. Daniel

Śniadanie wielkanocne uświetnił artystyczny występ
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drożkach

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. wicestarosta
Alicja Śniegocka, przedstawiciele
Urzędu Gminy w Rychtalu na czele z
wójtem Adamem Staszczykiem, radni
i sołtysi, organizacje pozarządowe oraz
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

Wawrzyniak odmówił modlitwę i
pobłogosławił wszystkich zebranych
oraz przygotowane potrawy. Goście
zostali ugoszczeni uroczystym posiłkiem przygotowanym przez miejscowe KGW.
Oprac. KR

Wizyta przedszkolaków z Nowej Wsi Książęcej w Urzędzie Gminy Bralin

Dzieci poznawały zakamarki urzędu

Na kilka dni przed świętami
Wielkiej Nocy do Urzędu Gminy
Bralin przybyła liczna grupa przedszkolaków z Nowej Wsi Książęcej.
Dwadzieścioro dwoje dzieci wraz z
czterema paniami wychowawczyniami miało okazję zobaczyć codzienną pracę urzędu. Wycieczkę po
biurach zorganizowali pracownicy
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji na czele z kierownikiem
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Sławomirem Bąkiem. Przewodnikiem dla dzieci po wszystkich zakamarkach urzędu była sekretarz Ewelina Pieles.
Dzieci, przechadzając się po
urzędzie, były bardzo zainteresowane pracą urzędu, dlatego też zadawały masę pytań, na które organizatorzy próbowali odpowiedzieć. Na
koniec wycieczki dzieci otrzymały
na pamiątkę gadżety promocyjne

Gminy Bralin, a także słodką, świąteczną niespodziankę. Wizyta dla
wszystkich okazała się bardzo miłym i sympatycznym akcentem dnia.
Pracownikom urzędu było bardzo
miło gościć najmłodszych mieszkańców gminy Bralin. Liczą oni na to,
że takie odwiedziny staną się stałym
elementem edukacji przedszkolaków
i uczniów.
KW

Tygodnik Kępiński 25 kwietnia 2019

Bo

isk

o O Gdzi
r li k e ?
w
Ry
c

hta

lu

Region

gmina
Podpisano umowę na modernizację kolejnych odcinków
dróg w gminie Perzów

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2019, nr 17 (870)
12 kwietnia br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyło się
przedstawienie teatralne tylko dla dorosłych pod intrygującym tytułem „Biuro matrymonialne”

Modernizują gminne drogi

Charytatywne „Biuro matrymonialne” w Perzowie

Na spektakl zaprosiła mieszkańców wójt gminy Perzów Danuta
Froń oraz występujący w jednej z
głównych ról kierownik referatu w
perzowskim urzędzie gminy - Piotr
Prędki.

mach obchodów Międzynarodowego
Dnia Teatru.
W komedii wyreżyserowanej
przez nauczycielkę Joannę Kułak
na podstawie scenariusza Andrzeja
Dembończyka wystąpili nauczyciele

Charytatywny spektakl zorganizowano w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru

Charytatywny występ na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury był kolejną i ostatnią już w tym
roku odsłoną cyklu spotkań zorganizowanych w gminie Perzów w ra-

i rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie: Aleksandra
Rubik, Piotr Prędki, Dorota Balcer,
Dagmara Kowalska, Justyna Kurzyńska, Izabela Noczyńska-Drozd,

Rozstrzygnięto zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów konkurs plastyczny pt. „Ozdoba wielkanocnego stołu”

Wyczarowali wielkanocne ozdoby

Do gminnego konkursu na ozdoby świąteczne zgłoszono aż 64 bardzo ciekawych prac, a ich oceny w
trzech kategoriach wiekowych dokonali członkowie Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów 10 kwietnia br.
W pierwszej z kategorii wiekowych obejmującej dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-III szkoły
podstawowej ocenie poddano 51
prac, w kategorii uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum oceniano 9 ozdób, a 4 oceniane
prace wykonane zostały przez osoby
dorosłe.

- Celami konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu
świąt wielkanocnych, rozbudzanie
zainteresowań plastyką obrzędową
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz pobudzanie aktywności twórczej, popularyzowanie i pogłębianie
wiedzy na temat tradycji związanych
ze świętami – wyjaśniają organizatorzy świątecznego konkursu.
Każdy uczestnik mógł zgłosić
do konkursu tylko jedną pracę. Warunkiem było uwzględnienie w niej
elementu powiązanego ze świętami

Gabriela Gigiel, Bartosz Zajdler,
Tomasz Romanowski, Witold Gręda, Barbara Kraska, Bożena Malinowska, Monika Bugała, Beata Noculak, Anna Hoja, Adrianna Nowak
i Agnieszka Kuźmicz.
Aktorzy w niezwykle zabawny i
barwny sposób przedstawili perypetie samotnych osób poszukujących
swojej drugiej połowy. Licznie zgromadzona perzowska publiczność zachwycona była profesjonalną grą aktorską, scenografią, kostiumami oraz
choreografią.
Podczas przedstawienia przeprowadzono została zbiórkę pieniędzy
dla Łukasza – ojca uczennicy sycowskiej podstawówki, chorego na zespół
Guillaina-Barrego.
Wójt D. Froń podziękowała
mieszkańcom i gościom za liczne
przybycie i środki przekazane na leczenie chorego. - Dziękuję państwu
za hojność, za dobre serce i za dzisiejszą obecność – powiedziała wójt.
- Tak duże wsparcie finansowe dla
pana Łukasza to akt waszego dobrego serca i wielkiej empatii – podkreśliła.
Oprac. bem
wielkanocnymi, takiego jak pisanka,
baranek, kurczątko, zajączek wielkanocny, koszyczek itp. Nawiązująca
do form twórczości ludowej technika
wykonania prac była dowolna, a elementy pracy miały być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. Komisja oceniała pracowitość i
staranność wykonania, oryginalność
i pomysłowość oraz samodzielność.
Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace

III kategoria - dorośli
I miejsce
Anna Sztuka, zam. Trębaczów

11 kwietnia br. wójt gminy
Perzów Danuta Froń podpisała umowę na remont kolejnych odcinków
dróg przewidzianych do modernizacji w tegorocznym planie inwestycji.
Zadanie realizowało będzie
Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Wykonawca wyłoniony został po
przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego.
Prace remontowe sfinansowane
zostaną w całości z budżetu Gminy,

a ich koszt to 177.624,83 zł.
W ramach inwestycji wykonany
zostanie remont dróg w trzech miejscowościach (Perzów, Trębaczów i
Koza Wielka) o łącznej długości 718
mb.
Drogi w miejscowościach Koza
Wielka i Perzów wykonane będą z
kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia drogi w Trębaczowie wykonana zostanie z kostki betonowej.
Zakończenie prac planuje się na
31 października 2019 r.
Oprac. bem

Pierwszy etap eliminacji w ramach X Wielkopolskiego
Turnieju Orlika 2019 rozegrany został w Perzowie

Sportowe emocje

na perzowskim „Orliku”

Turniej otwarła wójt
gminy Perzów D. Froń

Wyniki konkursu „Ozdoba wielkanocnego stołu”
owej:
I kategoria: dzieci przedszkolne oraz klasy I–III szkoły podstaw
I miejsce
)
Tymoteusz Kapral, zam. Miechów (Przedszkole Samorządowe w Perzowie
wie)
Trębaczo
w
Szkół
(Zespół
Nikodem Kosztyła, zam. Miechów
Antoni Zapolny, zam. Domasłów (Zespół Szkół w Trębaczowie)
II miejsce
Hanna Osdoba, zam. Perzów (Przedszkole Samorządowe w Perzowie)
)
Antonina Grzegorek, zam. Trębaczów (Przedszkole Samorządowe w Perzowie
Filip Gruda, zam. Perzów (Przedszkole Samorządowe w Perzowie)
III miejsce
Piotr Kokot, zam. Trębaczów (Zespół Szkół w Trębaczowie)
w Perzowie)
Sebastian Dosiuk, zam. Słupia pod Bralinem (Przedszkole Samorządowe
)
Perzowie
w
dowe
Malwina Supergan, zam. Koza Wielka (Przedszkole Samorzą
ienie
Wyróżn
)
Julia Kruszelnicka, zam. Zbyczyna (Przedszkole Samorządowe w Perzowie
jum:
gimnaz
oraz
owej
II kategoria - klasy IV-VIII szkoły podstaw
I miejsce
Oliwia Sobieraj, zam. Koza Wielka (Zespół Szkół w Perzowie)

Podpisano umowę na przeprowadzanie remontu
dróg w Perzowie, Trębaczowie i Kozie Wielkiej

Prace zachwycały kolorystyką,
różnorodnością technik i pomysłowością

były na bardzo wysokim poziomie,
zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Uczestnicy włożyli dużo wysiłku i
serca w swoje dzieła. Doceniamy je
wszystkie i dziękujemy za ogromne
zaangażowanie – komentowali.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszystkie prace zostały
zaprezentowane podczas Gminnego
Śniadania Wielkanocnego w Trębaczowie.
Oprac. bem

10 kwietnia 2019 r. na „Orliku” w
Perzowie odbył się pierwszy etap eliminacji X Wielkopolskiego Turnieju
Orlika 2019. Z ramienia Szkolnego
Związku Sportowego turniej zorganizowali: Przemysław Tomaś oraz
Dawid Misiak, który sędziował też
mecze najmłodszych piłkarzy. Opiekę medyczną sprawowała Krystyna
Stodolska.
Otwarcie Wielkopolskiego Turnieju Orlika dokonała wójt Danuta
Froń, która ciepło powitała wszystkich piłkarzy. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 9 drużyn: SP nr 1
Kępno, SP Bralin, SP Nowa Wieś
Książęca, SP Łęka Opatowska, SP
Siemianice, SP Trzebień, SP Rychtal,
SP Perzów oraz SP Trębaczów.
Zespoły w pierwszej fazie turnieju zostały podzielone na dwie grupy
eliminacyjne, z czego do kolejnej fazy
finałowej przechodziły po 2 najlepsze.

W trakcie rozgrywek na perzowskim „Orliku” pięknej pogodzie towarzyszyła gorąca atmosfera. Doping
publiczności sprawił, że widowisko
do ostatniej sekundy było bardzo
emocjonujące. Młodzi piłkarze prezentowali wysoki poziom gry oraz
przestrzegali zasad fair play.
Zwyciężyła drużyna SP nr 1 Kępno, za którą uplasowała się reprezentacja SP Bralin. Trzecie miejsce zajęła drużyna SP Perzów.
Po zakończeniu turnieju wójt D.
Froń wraz z kierownik GOPS Ewą
Marzec wręczyły wszystkim drużynom dyplomy, puchary, słodkie upominki oraz napoje chłodzące.
Finaliści turnieju zapewnili sobie
udział w Finale Mistrzostw Powiatu
również rozgrywanym na obiekcie
sportowym w Perzowie.
Oprac. bem
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G£OS TRZCINICY
kwiecień 2019, nr 17 (1083)
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy pozyskała w tym roku dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Książka – źródło inspiracji” oraz „Dziecięcy Festiwal Książki”

Biblioteka z kolejnym dofinansowaniem

Wartość dofinansowanych projektów realizowanych w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”
wynosi 30.941,00 zł.
Oba projekty zakładają realizację wielu atrakcyjnych przedsięwzięć

Dla młodzieży zostanie zorganizowane spotkanie autorskie, w trakcie
którego będzie można porozmawiać
o swoich problemach. Natomiast z
„żywym słowem” dorośli i seniorzy
zetkną się podczas wyjazdu do teatru

twórczych, spotkania autorskiego
oraz spektakli, w tym widowiska
kukiełkowego połączonego z animacjami kulturalnymi, które odbędzie
się na placu przed biblioteką. Ciekawym dopełnieniem festiwalu będzie
skierowany do dzieci konkurs zakładający wykonanie „książkoludka”
z materiałów ekologicznych. Celem
jest promocja ekologii i uczenie od
najmłodszych lat dbałości o środowisko naturalne.
- Z myślą o mieszkańcach gminy Trzcinica staramy się pozyskiwać
zewnętrzne fundusze, by móc poszerzać i urozmaicać ofertę kulturalną
biblioteki - podsumowuje dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy Renata Gość, wymieniając planowane w ramach projektów
przedsięwzięcia: - Dla mieszkańców
gminy zostanie zorganizowanych
wiele przedsięwzięć kulturalnych:
spektakle kukiełkowe, spektakle gry
aktorskiej, spotkania autorskie dla
dzieci i młodzieży, a dla aktywnych
czytelników zostanie zorganizowany wyjazd na spektakl do Teatru
im. Wojciecha Bogusławskiego w
Kaliszu połączony ze zwiedzaniem
miasta i odwiedzeniem Narodowego
Sanktuarium św. Józefa – wskazuje
dyrektor R. Gość.
Oprac. bem

Bibliotekarzom z Trzcinicy udało się pozyskać fundusze
na kolejne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców gminy

skierowanych do mieszkańców gminy Trzcinica, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów.
W ramach pierwszego z nich,
„Książka – źródło inspiracji”, najmłodsi czytelnicy skorzystają z pakietu „Bajkowe kolaże” zorganizowanego w formie cyklu literackich
warsztatów twórczych oraz spektakli.

oraz uczestnicząc w spotkaniu ze
znaną osobą w bibliotece.
Drugi projekt pn. „Dziecięcy
Festiwal Książki” skierowany jest
do najmłodszych mieszkańców ziemi trzcinickiej. W ramach zadania
mali czytelnicy skorzystają z pakietu
„Książkowe bajanie” zorganizowanego w formie literackich warsztatów

Podczas VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji” swoje talenty zaprezentowały przedszkolaki z Lasek i Trzcinicy

Ćwierkanie, klekotanie i kukanie
rozbrzmiewało w przedszkolu
VII Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji” odbył się w
Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy 4 kwietnia br.
Przyświecało mu hasło „Wszystko,
co fruwa”.
W konkursie wzięły udział dzieci
z przedszkoli w Laskach i Trzcinicy. Jego organizacją zajmowały się
nauczycielki Mariola Bednarek i
Aurelia Woźnica wraz z pomocami nauczyciela, natomiast dzieci do
konkursu przygotowały nauczycielki
poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
Zmagania małych recytatorów
oceniała komisja w składzie: Ewa
Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Ewa Gaze
– nauczyciel-bibliotekarz i Karolina
Żłobińska – przedstawiciel Urzędu
Gminy w Trzcinicy. Recytacje były
oceniane w dwóch kategoriach wie-

kowych: 3-4-latków oraz 5-6-latków.
Różnorodność tematyczna, jak
i trudność, czy długość niektórych
utworów wzbudziła podziw zarówno komisji, jak i publiczności, którą

Nagrody wręczył wójt gminy Trzcinica G. Hadzik

Wyniki

Kategoria I - dzieci młodsze 3-4-latki:
1. Agata Bartkowiak (PPS w Trzcinicy)
Nawrot (PPS w Laskach),
2. Malwina Biczysko (PPS w Laskach), Olga
Kornelia Uszycka (PPS w Trzcinicy)
ska (PPS w Trzcinicy)
3. Lena Grabska (PPS w Laskach), Zofia Żłobiń
h), Martyna Możdżeń (PPS w Trzcinicy)
Laskac
w
(PPS
ńska
Kowali
Oliwia
:
nienie
Wyróż
Kategoria II - dzieci starsze 5-6-latki:
Woźnica (PPS w Trzcinicy),
1. Huber t Papiór (PPS w Trzcinicy), Hanna
Marcel Zimoch (PPS w Laskach)
a Pieles (PPS w Trzcinicy)
2. Filip Lubojański (PPS w Laskach), Paulin
3. Wiktoria Nawrocka (PPS w Laskach)
icy), Wiktoria Skiba (PPS w Laskach)
Wyróż nienie: Michalina Nolber t (PPS w Trzcin
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stanowiły przedszkolaki z Trzcinicy.
Recytujący byli nagradzani brawami,
a także odgłosami ćwierkania, klekotania i kukania. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy, nagro-

dy książkowe oraz ptaszki, nawiązujące do tegorocznego motywu przewodniego konkursu.
Wójt Grzegorz Hadzik wręczył
ufundowane przez Gminę Trzcinica
nagrody, a także podziękował organizatorom za przygotowanie konkursu i
rozbudzanie zainteresowań literacko-przyrodniczych wśród dzieci przedszkolnych w gminie.
Oprac. bem
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Radni wraz z wójtem gminy Trzcinica uczestniczyli w objeździe zakończonych, realizowanych oraz planowanych
do wykonania inwestycji gminnych

Objazd gminnych inwestycji

Radni Rady Gminy Trzcinica zapoznali się ze zrealizowanymi,
prowadzonymi i planowanymi inwestycjami

W Laskach zapoznano się z
obiektami szkoły, w której przeprowadzono termomodernizację wraz z
modernizacją, a także wybudowano
bieżnię ze skocznią w dal. Wizytowano budowę nowego przedszkola. Na
każdą z tych inwestycji pozyskano
środki zewnętrzne.
Kolejnymi miejscami były drogi
Kuźnica Trzcińska-Wodziczna, Piotrówka kierunek Kępno oraz most w
miejscowości Piła. Te inwestycje także zostały dofinansowane ze środków
zewnętrznych.
W trakcie pobytu w Pomianach
zaprezentowano dom ludowy wraz
z zagospodarowaniem otaczającego
go terenu. Wójt Grzegorz Hadzik
poinformował o złożonym 28 mar-

ca 2019 r. do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wniosku o
udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona
zabytków 2019”. Dotacja przeznaczona ma zostać na remont elewacji oraz
stolarki okiennej i drzwiowej pałacu
w Pomianach.
Kolejną miejscowością odwiedzoną podczas objazdu okazała się
Trzcinica. Celem była trwająca tam
gminna inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa oraz realizowana
równolegle przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa inwestycja gazowa.
Oprac. bem

13 kwietnia 2019 r. w Laskach odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Uczcili 79. rocznicę
zbrodni katyńskiej

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w nabożeństwie,
a następnie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową

Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
w Laskach, którą odprawił ksiądz
Rafał Czmyr. Następnie przemaszerowano pod tablicę upamiętniającą

funkcjonariusza Posterunku Policji w
Laskach Michała Łuczaka, znajdującą się przy tutejszym posterunku.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15
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wieści znad pomianki
kwiecień 2019, nr 17 (919)

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej złożyli wizytę podopiecznym
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie

17 kwietnia br. radni Rady Gminy Łęka Opatowska podjęli
uchwałę w sprawie przekazania 200 tys. zł na dofinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej pomiędzy
Łęką Opatowską i Opatowem, a następnego dnia podpisana została umowa dotycząca wspólnej realizacji inwestycji przez Gminę i Powiat Kępiński

Wolontariacka wizyta
Wspólnie zmodernizują drogę
w Środowiskowym Domu Samopomocy
Jest to kolejna umowa partnerska zawarta pomiędzy Powiatem
Kępińskim a samorządem gminnym
w zakresie wspólnie realizowanych
inwestycji na drogach powiatowych.
Wcześniej takie porozumienia podpisane już zostały z gminami: Baranów, Bralin i Rychtal.
Na mocy umowy zawartej w
czwartek, 18 kwietnia br., wykonana
ma zostać nakładka bitumiczna na

Przygotowania do wizyty zaczęły
się już podczas zorganizowanych w
okresie feryjnym warsztatów decoupage. W ich trakcie wolontariusze
oraz inni chętni uczniowie ozdabiali
pisanki, które miały być upominkiem
dla podopiecznych placówki. Podczas
spotkań szkolnego klubu wolontariusze wykonali też symboliczną kartkę
wielkanocną oraz opracowali krótki
występ wokalny.
- Dzięki uprzejmości wójta gminy
Adama Kopisa, który - po raz kolejny
- zapewnił nam transport, do Kępna
mogła dotrzeć grupa reprezentująca
nasz klub – podkreśla opiekun wolontariuszy Renata Klepacz.
Na początku wizyty goście z Łęki
Opatowskiej oprowadzeni zostali po

cja ma zostać zrealizowana do końca
2019 r.
Jak czytamy w uzasadnieniu,
podjętej przez radnych Rady Gminy
Łęka Opatowska, uchwały o udzieleniu Powiatowi pomocy finansowej
na realizację inwestycji: Modernizacja przedmiotowego odcinka drogi
zostanie wykonana do wysokości posiadanych wspólnych środków finansowych przez Powiat i Gminę Łęka

Podczas wizyty poznawano się
i rozmawiano o współpracy

placówce przez kierownik ŚDS Justynę Kolendowicz. Opowiedziała,
czym się zajmują podopieczni i pracownicy oraz jaki jest zazwyczaj harmonogram dnia. Później uczniowie
udali się się do świetlicy, gdzie z wielką radością przywitali ich podopieczni wraz z opiekunami. - Na początek
każdy z obecnych opowiedział coś o
sobie, co bardzo zintegrowało grupę. Były wspólne gry i zabawy oraz
śpiew. Mogliśmy też swobodnie porozmawiać przy kawie i ciastku. Na
zakończenie zostaliśmy obdarowani
ręcznie wykonanymi upominkami.
Padło też wiele życzliwych słów oraz
zapewnienia o dalszej współpracy –
relacjonuje R. Klepacz.
Oprac. bem

Podopieczni ŚDS w Kępnie z radością powitali
wolontariuszy z Łęki Opatowskiej

Samorządowcy zawarli porozumienie, na mocy którego zmodernizowany
zostanie odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Łęka Opatowska

drodze powiatowej nr 5696P. W ten
sposób zmodernizowany zostanie
odcinek Łęka Opatowska-Opatów
(wraz z łącznikiem DP Opatów z DK
11) o długości około 1,7 km.
Gmina Łęka Opatowska dofinansuje modernizację drogi kwotą
200.000,00 zł, pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego. Inwesty-

Opatowska. Remontowana droga
stanowi ważny węzeł komunikacyjny
na terenie gminy, a obecny stan techniczny drogi uniemożliwia bezpieczne z niej korzystanie. Modernizacja
znacznie poprawi bezpieczeństwo
osób z niej korzystających, między
innymi dojeżdżających do pracy i
szkoły.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
Gmina Łęka Opatowska pozyskała dofinansowanie projektu w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

Gmina Trzcinica przeznacza ponad 36 tys. zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP

19 tys. zł na profilaktykę, Dotacje na sprzęt dla OSP
prewencję i edukację
Dzięki dotacjom jednostki OSP zakupią
potrzebny sprzęt przeciwpożarowy

Sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zaakceptował
dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów w ramach
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020”. Wśród
nich znalazło się sześć projektów z
Wielkopolski, w tym projekt złożony przez Gminę Łęka Opatowska pn.
„Przyklejeni do smartfona – telefon
mój przyjaciel czy wróg? Razem dla
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
gminie Łęka Opatowska”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 19
tys. zł.
- Celem projektu jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom
płynącym z nowoczesnych technologii, ochrona dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęka Opatowska poprzez
działania z zakresu profilaktyki uza-

leżnień od telefonów komórkowych
i Internetu, wykreowanie praktyk
bezpiecznego korzystania z sieci,
przeciwdziałanie hejtowi i cyberprzemocy oraz promocję zdrowego
trybu życia – tłumaczą wnioskodawcy z Łęki Opatowskiej. - Projekt
oprócz działań informacyjno-szkoleniowych ma za zadanie promowanie zdrowego trybu życia i ukazanie
młodym ludziom korzyści płynących
z uprawiania sportu.
Program „Razem bezpieczniej” z
założenia i w praktyce jest kierowany
do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej, z jakimi zagrożeniami
mają do czynienia na swoim terenie.
To społeczności lokalne zdają sobie
sprawę, jaka tematyka profilaktyczno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.
Już sama koncepcja programu
zmusza instytucje i podmioty działają-

ce na terenie gminy, miasta, powiatu,
województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń,
identyfikacji problemów oraz powoduje konieczność integracji sił, kompetencji, wiedzy, doświadczeń, kreatywności, w celu przygotowania realizacji
projektu, który będzie obejmował jak
najszerszą społeczność i będzie zawierał jak największą liczbę działań profilaktyczno-prewencyjnych.
Głównym zadaniem programu
jest zapewnienie bezpieczeństwa w
miejscach publicznych, szczególnie
poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one
działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni i infrastruktury, a także przeciwdziałania patologiom społecznym
oraz przestępczości pospolitej, do
których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne
oraz edukacyjne.
Oprac. bem

Porozumienia dotyczące przekazania środków z budżetu Gminy
Trzcinica na zakup sprzętu przeciwpożarowego zawarte zostały pomiędzy wójtem gminy a jednostkami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, Piotrówce i Trzcinicy. Łączna
wartość dotacji to 36.286,00 zł. Realizacja zawartych porozumień przewidziana jest do końca maja 2019 r.

OSP w Laskach zakupi pompę
szlamową i dwa radiotelefony, OSP w
Piotrówce dwa aparaty powietrzne z
czujnikami, a jednostka w Trzcinicy
aparat powietrzny z czujnikiem, cztery latarki oraz system podtrzymujący
zasilanie w samochodzie pożarniczym MAN wraz z montażem.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam pięknie położoną działkę budowlaną w Myjomicach o powierzchni
1192 m2. Działka uzbrojona w prąd i wodę,
leży przy nowej asfaltowej drodze z podłączoną kanalizacją, ze ścieżką rowerową.
Dojazd do Kępna, około 6 km. Atrakcyjna
cena. Kontakt - tel. 605 687 507.
(TK 108/04/19)
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
pow. 800 m2, w Bralinie, ul. Malinowa
(zjazd z ul. Wrocławskiej).
Tel. 577 983 960.
(TK 103/04/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 101/04/19)
Sprzedam działki budowlane w Osinach.
Tel. 607 168 523.
(TK 93/04/19)

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40
arów pod inwestycje lub budownictwo
mieszkaniowe, położoną przy drodze
nr 11 w kierunku Baranowa. Działka w
pełni uzbrojona. Decyzja o zabudowie.
Atrakcyjna lokalizacja i cena.
Tel. 880 303 900.
(TK 111/04/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 45 m2
na Os. Grafitowym - Krążkowy.
Tel. 603 653 203.
(TK 94/04/19)

Potnę, porĄbię, poukładam, wytnę
drzewa - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 95/04/19)

Sprzedam DAEWOO NUBIRA II 1.6,
2001 r., 169 tys. km, benzyna + gaz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 725 889 385.

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 92/03/19)

Sprzedam VW Passata kombi, 110 KM,
TDi, rok produkcji 2000, stan bardzo dobry.
Tel. 502 385 248.
(TK 91/03/19)

motoryzacja

Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
praca

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Zatrudnię na stałe panią do sprzątania
mieszkania - okolice Kępna.
Tel. 604 287 526.
(TK 109/04/19)

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Pokoje do wynajęcia dla pracowników,
wysoki standard, opłata od osoby 500 zł,
Kepno, Jana Pawła II, ul. Potworowskiego.
Tel. 605 449 658.
(TK 100/04/19)

Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)

Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 112/04/19)

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 w centrum
Kępna. Tel. 733 440 602. (TK 110/04/19)

Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 609 937 850.
(TK 104/04/19)

rolnicze

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)
Sprzedam jęczmień jary - 850 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 44/02/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.

W związku z koniecznością wykonania
zabiegów z wykorzystaniem środków
ochrony roślin Dyrektor LZD Siemianice
wprowadza całkowity zakaz wstępu
do lasu na terenie gmin Łęka Opatowska,
Trzcinica, Byczyna i Wołczyn.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie: www.lzd-siemianice.home.pl

Pilnie poszukujemy
pracowników
do pracy przy produkcji
i pakowaniu mebli.

Mile widziane doświadczenie.
Praca od zaraz. Oferujemy bardzo dobre
warunki pracy i płacy.

Miejsce pracy - Domanin 25.
Tel: 882 092 765 lub 889 814 745.

sprzedam
Sprzedam przyczepę 3,5 tony.
Tel. 721 598 809.
(TK 107/04/19)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 106/04/19)
US£UGI
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

Tel.: 604 824 980.

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00
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ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.
Przyjęcia: Ostrzeszów, ul. Leśna 45,
tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Środa i piątek: 15.00-20.00.

Ogłoszenia

reklamy
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ATRAKCYJNE CENY!!!
Mroczeñ 118
tel. 62 78 185 68
kom. 664 686 041

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00
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Bada
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Staszica 10
tel./fax: 62 78 230 29
e-mail: tansman@hot.pl

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

do wynajęcia

sprzedam

komfortowe mieszkanie

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
prowadzi kształcenie
w zakresie gry
na instrumentach:
• fortepian
• gitara
• skrzypce
• flet poprzeczny
• saksofon
• trąbka
• akordeon

osobę z biegłą
znajomością języka
niemieckiego
do działu eksportu
oraz TAPICERÓW.

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Cara Hunter - „Kto mieszka za ścianą?”

TAPICERÓW

Ledwo żywe kobieta i dziecko zostają znalezione zamknięte w piwnicy. Nikt nie wie,
kim są i skąd się tam wzięły. Kobieta nic nie mówi i nie ma żadnego raportu o zaginięciu,
który pasowałby do ich profilu. Starszy człowiek, który jest właścicielem również twierdzi,
że nigdy ich wcześniej nie widział. Mieszkańcy spokojnej dzielnicy Oksfordu są zszokowani tym, że coś takiego mogło się wydarzyć tuż pod ich nosem. Do śledztwa przystępuje
detektyw Adam Fawley. Z czasem okazuje się, że każdy skrywa jakąś tajemnicę i nie ma
niewinnych. Czy zastanawiałeś się kto mieszka za twoją ścianą? Czy wiesz, co ukrywa?

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Lucyna Olejniczak - „Księżniczka”
Lena, dorosła kobieta, mężatka, i Lenka, dziewczynka, która dopiero rozpoczyna podróż przez życie – ta sama osoba, ale pierwsza z bagażem doświadczeń tej drugiej. To
ciężar, z którym musi się zmierzyć po latach księżniczka tatusia. W zacnym domu szanowanego inżyniera i budowniczego socjalistycznej Nowej Huty, za zamkniętymi drzwiami,
rozgrywa się dramat pozornie idealnej rodziny. Obserwowany oczami dziecka dodatkowo
nabiera ostrości. Dorosła Lena wraca do rodzinnego domu, aby stanąć z ojcem twarzą w
twarz i przekonać się, czy wszystko można wybaczyć, czy szacunek i miłość wpisane w
relację rodzicielską są silniejsze niż pamięć o krzywdzie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Eleanor Herman - „Trucizna, czyli jak pozbyć się
wrogów po królewsku”
Historia trucicielstwa to historia walki o władzę. Członkowie królewskich rodów obawiali się zgubnego działania trucizny, która mogła zostać dodana do ich posiłku przez
wrogów. Aby zapobiec otruciu, korzystali z rogów jednorożca i antidotów wypróbowanych na skazańcach oraz z usług testerów jedzenia. Słudzy oblizywali sztućce monarchów,
zakładali ich bieliznę i testowali nocniki. Jednak przerażeni niebezpieczeństwem otrucia
władcy nie dostrzegali, że trucizna często kryła się w ich codziennej rutynie. Kobiety stosowały podkłady zrobione z ołowiu i rtęci. Mężczyźni wcierali w łysiejące miejsca zwierzęce odchody. Lekarze przepisywali im rtęciowe lewatywy i maści z arszenikiem. Trucizna nie odeszła w zapomnienie wraz z dawnymi rodami królewskimi. Wciąż jest obecna
na szczytach władzy. Trudniejsza do wykrycia. Skuteczniejsza. Chętnie używana przez
współczesnych dyktatorów w walce z politycznymi wrogami. Trucizna wciąż żyje i ma się
lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 17
SPONSORZY NAGRÓD:

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Cara Hunter - „Kto mieszka za ścianą?”,
2.	Lucyna Olejniczak - „Księżniczka”,
3.	Eleanor Herman - „Trucizna...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 nagrody otrzymuj¹:

Z. Małolepsza (Olszowa), T. Hojka (Lipie).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu czekają cię szczęśliwe wydarzenia.
Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie będą ci
sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie trudnej
sprawy tylko dlatego, że cię lubi lub mu się podobasz.

Byk 21 IV – 21 V
Bądź dobrej myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub
kimś, od kogo zależy powodzenie twoich spraw. W
miłości i związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 25.04.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 26.04.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.04.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 28.04.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 29.04.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 30.04.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 1.05.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się,
że twoi przeciwnicy nie mają sił na dalszą walkę.
Będziesz w dobrym humorze i poczujesz, że masz
więcej sił i odwagi. Twoje sukcesy wzbudzą obawy u
ludzi, którzy ci zazdroszczą.

6.
7.

Rak 23 VI – 22 VII
Na wszystkie swoje sprawy popatrzysz z wielkim
optymizmem. Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans i swoich talentów po prostu nie wykorzystywałeś. Tydzień sprzyja rozpoczynaniu ważnych przedsięwzięć.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

Lew 23 VII – 22 VIII
Odkryjesz, że masz jeszcze oszczędności, o których
zapomniałeś i rzucisz się w wir zakupów. W pracy
sprawy układać się będą po twojej myśli. Uda ci się
szybko uporać z najtrudniejszymi obowiązkami.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Przed tobą tydzień nowych pomysłów i ciekawych
możliwości. Poczujesz, że świat stoi przed tobą
otworem! Będziesz energiczny i optymistyczny, dzięki czemu spotkasz się z życzliwością innych ludzi.

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych,
ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po ulubione
książki i filmy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu ważne sprawy ostro ruszą do przodu. Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej
przystosuj się do nowych okoliczności.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Jeśli będziesz
zdecydowany, zyskasz nawet władzę.

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś zwróci się do ciebie po poradę, a ty użyjesz całej
swojej wiedzy, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
Nie kieruj się przy tym przelotnymi sympatiami, ale
szukaj sprawiedliwego rozwiązania.

Ryby 19 II – 20 III
Osoby, które wymagają pomocy, znajdą w tobie dobrego sojusznika. Inspiracje znajdziesz w muzyce,
sztuce, a nawet w snach. Karta wróży powodzenie i
szczęście w miłości. Samotni mężczyzni mogą spotkać niezwykłą, pełną uczuć kobietę.

Telefon: 514 288 733

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

Z teki Marka Kameckiego

To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i jego
darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych
ludzi. W pracy będzie mniej trudnych spraw, a więcej
okazji do wymiany doświadczeń.
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NR 17/2019 (806)

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
FC Midtjylland – Brondby IF – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

31. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin – 2:3 (2:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 2:3 w 77. minucie
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

Świetne występy Vol-Tricka na własnych kortach
W ubiegłym tygodniu Kępno gościło Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintonie. W turnieju wystartowały kluby reprezentujące województwa Wielkopolskie
i Zachodniopomorskie. Barw naszego miasta bronili zawodnicy Klubu Badmintonowego Vol-Trick: Julia Fras, Zuzanna, Maciej i Miłosz Zimoch, Dawid Lewandowski, Artur Jeż
oraz debiutant Adam Teper. Julia, Artur, Dawid i Adam występowali w grach pojedynczych. Niestety Adam i Artur odpadli już w pierwszej rundzie, natomiast Julia w drugiej.
W grach pojedynczych najlepiej wypadł Dawid, który w półfinale uległ po zaciętej i wyrównanej walce turniejowej „dwójce” z województwa Zachodniopomorskiego i przegrał
2:1. Dawid ostatecznie w grach pojedynczych zajął trzecie miejsce. Nasi reprezentanci występowali również w grach mieszanych i deblowych. Rodzeństwo Zuzanna i Maciej
Zimoch oraz Miłosz Zimoch z Hanną Wawrzyniak występowali w grach mieszanych, gdzie zdobyli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Zuzanna Zimoch w parze z Mają Kurasiak
wywalczyła trzecie miejsce w kategorii gry podwójnej młodziczek. W grach podwójnych młodzików występowali również bracia Zimoch którzy tak jak siostra zajęli trzecie
miejsce. Z kolei pierwsze miejsce w tej kategorii w parze z Frankiem Dąbrowskim zajął Dawid Lewandowski. Reprezentanci Vol-Tricka zdobyli na tym turnieju jeden złoty, dwa
srebrne i pięć brązowych medale. Rywalizację województw wygrała Wielkopolska.

Drużyna wychowanka Marcinków Kępno od zwycięstwa rozpoczęła udział w rundzie finałowej Lotto Ekstraklasy. Duży
udział w zwycięstwie Pogoni Szczecin miał właśnie Kamil Drygas

32. kolejka | wiosna 2019
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
31. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin – 2:3 (2:2)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

31. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec – 2:2 (2:1)
NA BOISKU: 75-90 minuta
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

29. kolejka | wiosna 2019
Garbarnia Kraków – Odra Opole – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

29. kolejka | wiosna 2019
GKS Tychy – Puszcza Niepołomice – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

24. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Górnik Konin – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

24. kolejka | wiosna 2019
MKS Kluczbork – Ślęza Wrocław – 2:4 (1:1)
NA BOISKU: 74-90 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

Drygas pogrążył Zagłębie Tuszyńskiego
W meczu 31. kolejki Lotto Ekstraklasy Pogoń Szczecin po raz drugi w tym sezonie ograła na wyjeździe Zagłębie Lubin.
W pojedynku dwóch wychowanków Marcinków Kępno górą Kamil Drygas. Co prawda Zagłębie Lubin, w którego barwach występuje Patryk Tuszyński, dwukrotnie obejmowało prowadzenie, ale ostatecznie lubinian pogrążył pięknym
strzałem Kamil Drygas, który wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kolejna porażka Polonii Kępno.

24. kolejka | wiosna 2019
Warta Gorzów – Agroplon Głuszyna – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 1-75 minuta
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

24. kolejka | wiosna 2019
Warta Gorzów – Agroplon Głuszyna – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

23. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Zjednoczeni Stryków – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Tygodnik Kępiński 25 kwietnia 2019
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
29. kolejka | wiosna 2019
Warta Poznań – GKS Jastrzębie ...............– 0:0
Stal Mielec – Chojniczanka ......................– 4:2
Bytovia Bytów – Raków Częstochowa .......– 2:2
ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz ...............– 2:0
Garbarnia Kraków – Odra Opole .............– 0:0
Podbeskidzie – Wigry Suwałki .................– 3:3
Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów .............– 0:2
Termalica Nieciecza – GKS Katowice .........– 1:1
GKS Tychy – Puszcza Niepołomice ............– 3:0
1. RKS Raków Częstochowa
29 65 49:16
2. ŁKS Łódź
29 58 48:19
3. FKS Stal Mielec
29 51 41:20
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 29 48 28:17
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 29 42 44:38
6. GKS 1962 Jastrzębie
29 41 31:32
7. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 29 40 39:37
8. Chojniczanka 1930 Chojnice 29 38 42:40
9. MKS Puszcza Niepołomice 29 38 30:37
10. GKS Tychy
29 37 37:35
11. OKS Odra Opole
29 35 39:48
12. MZKS Chrobry Głogów
29 33 22:31
13. KS Warta Poznań
29 32 26:39
14. SKS Wigry Suwałki
29 30 34:46
15. GKS Katowice
29 30 29:40
16. OKS Stomil Olsztyn
29 30 28:36
17. MKS Bytovia Bytów
29 30 39:41
18. RKS Garbarnia Kraków
29 21 19:53
II Liga
29. kolejka | wiosna 2019
Radomiak Radom – Elana Toruń ..............– 2:0
GKS Bełchatów – Gryf Wejherowo ............– 3:1
Siarka Tarnobrzeg – Widzew Łódź ...........– 1:1
Olimpia Elbląg – Znicz Pruszków .............– 1:0
Ruch Chorzów – ROW 1964 Rybnik .........– 3:0
Skra Częstochowa – Resovia Rzeszów ......– 0:2
Olimpia Grudziądz – Stal Stalowa Wola ....– 2:0
Rozwój Katowice – Górnik Łęczna ............– 0:1
Pogoń Siedlce – Błękitni Stargard ............– 4:1
1. RKS Radomiak 1910 Radom 29 54 59:21
2. GKS Olimpia Grudziądz
29 50 58:37
3. RTS Widzew Łódź
29 50 42:23
4. GKS Bełchatów
29 48 34:17
5. TKP Elana Toruń
29 47 41:29
6. GKS Górnik Łęczna
29 43 41:45
7. MKP Pogoń Siedlce
29 41 48:38
8. ZKS Stal Stalowa Wola
29 41 40:41
9. MKS Znicz Pruszków
29 40 42:50
10. CWKS Resovia Rzeszów
29 40 36:39
11. KS Skra Częstochowa
29 39 27:39
12. KS Siarka Tarnobrzeg
29 33 29:46
13. ZKS Olimpia Elbląg
29 33 23:33
14. KS Ruch Chorzów
29 31 35:36
15. KP Błękitni Stargard
29 30 33:50
16. WKS Gryf Wejherowo
29 30 37:55
17. KS ROW 1964 Rybnik
29 29 23:35
18. KS Rozwój Katowice
29 27 30:44
III Liga Grupa 2
24. kolejka | wiosna 2019
Gwardia Koszalin – KKS Kalisz .................– 3:2
Jarota Jarocin – Kotwica Kołobrzeg .........– 0:1
Polonia Środa – Lech II Poznań ...............– 1:1
Chemik Bydgoszcz – KP Starogard Gdański ..– 0:3
Pogoń II Szczecin – Sokół Kleczew ...........– 1:0
Mieszko Gniezno – Górnik Konin .............– 1:2
Wierzyca Pelplin – Bałtyk Koszalin ..........– 1:6
Świt Skolwin – Bałtyk Gdynia ..................– 0:1
Wda Świecie – Radunia Stężyca – 0:3 walkower
1. KKS Lech II Poznań
24 55 60:20
2. KKS Kalisz
24 53 53:26
3. KS Radunia Stężyca
24 51 53:24
4. MKS Mieszko Gniezno
24 49 58:34
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
24 48 42:29
6. SKS Bałtyk Gdynia
24 45 41:26
7. KS Sokół Kleczew
24 39 38:35
8. KP Starogard Gdański
24 38 39:21
9. KS Polonia Środa Wlkp.
24 36 38:34
10. KS Świt Skolwin-Szczecin 24 35 28:25
11. KS Górnik Konin
24 35 35:35
12. MKS Pogoń II Szczecin
24 26 30:48
13. KKPN Bałtyk Koszalin
24 24 35:58
14. KS Gwardia Koszalin
24 21 28:48
15. JKS Jarota Jarocin
24 21 23:37
16. BKS Chemik Bydgoszcz
24 19 26:48
17. KS Wierzyca Pelplin
24 12 25:61
18. KS Wda Świecie
24 8 20:63
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Bogdan Kowalczyk po przegranym przez Polonię
meczu z LKS-em Gołuchów przyznał, że jego drużyna znajduje się w kryzysie. Jednocześnie, szkoleniowiec kępnian podkreślił, że jego piłkarze robią wszystko, aby ekipa z
Alei Marcinkowskiego powróciła na właściwe tory

Kolejna kraksa Polonii,

tak źle przy Alejach nie było już dawno
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 27. kolejki
KKS Polonia Kępno
LKS Gołuchów

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 9’, 0:2
Marcin Szymkowiak - 76’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Bernard Fai Ndukong, Miłosz
Konieczny, Karol Latusek, Wojciech Drygas, Adrian Holak (Maciej Sikora - 78’), Jakub Górecki,
Borys Wawrzyniak (Leonardo Okeke - 58’),
Łukasz Walczak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
KP Obra 1912 Kościan
1 (0)

Bramki: 0:1 Tomasz Marcinkowski - 70’,
1:1 Mateusz Sobczak - 89’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (2)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Bartosz Ślusarski - 21’, 2:0
Bartosz Ślusarski - 23’, 2:1 Dawid Piróg
- 56’ (z karnego).

LZS Krobianka Krobia
0 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (0)

Bramki: 0:1 Radosław Barabasz - 61’,
0:2 Paweł Iwanicki - 89’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (1)
KS Opatówek
2 (1)

Bramki: 1:0 Kamil Wysocki - 27’, 1:1
Mateusz Spychalski - 41’ (z karnego),
1:2 Safian Skupiński - 90+2’ (z karnego).

Runda wiosenna w dalszym ciągu układa się fatalnie dla piłkarzy z Alei Marcinkowskiego. Podopieczni Bogdana Kowalczyka po czterech punktach zdobytych na początek, w sześciu kolejnych meczach nie powiększyli już swojego dorobku punktowego. Efekt czarnej serii to spadek
na dziesiątą pozycję i zbliżające się widmo walki o uniknięcie degradacji. Tak źle w klubie z Alei
Marcinkowskiego nie było już dawno. Niełatwe chwile przeżywają też beniaminkowie. Od początku sezonu było jasne, że gra w zreformowanej czwartej lidze będzie dla nich wyzwaniem. Z grona
sześciu nowych zespołów najwyżej, na trzynastym miejscu, plasuje się Orkan Śmiłowo, który
jako jedyny może czuć się względnie bezpiecznie.
Pogodzone z losem raczej na
pewno są już w zasadzie trzy zespoły. Straty ostatniej w stawce Olimpii
Koło, przedostatnich Zjednoczonych
Trzemeszno i osiemnastej Krobianki
Krobia są już dwucyfrowe. Trudno
też w tym wszystkim liczyć na nagły
zryw tych zespołów, który miałby
dać im ewentualne utrzymanie. W
świątecznej kolejce najbliżej zdobycia punktów byli gracze z Trzemeszna. Zwycięstwo z balansującym na
krawędzi strefy spadkowej innym
beniaminkiem, Klubem Sportowym
Opatówek, mogło jeszcze dać nadzieję na skuteczne włączenie się do
walki o utrzymanie. Do wywalczenia
kompletu punktów Zjednoczonym
było dosyć daleko, a po dramatycznej końcówce nie udało się zainkasować choćby jednego punktu. Trenerskim nosem na miarę kompletu
punktów wykazał się trener drużyny
z Opatówka. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry na boisko
wprowadził Safiana Skupińskiego.
Rezerwowy odwdzięczył się w drugiej minucie doliczonego czasu gry,
skutecznie egzekwując rzut karny
dający drużynie niezwykle ważne
zwycięstwo. Gracze Zjednoczonych
nie mogli się z takim obrotem spraw
pogodzić i w ostatnich fragmentach
meczu zobaczyli jeszcze dwie czerwone kartki. Pozostałe drużyny z
dolnej części tabeli przegrywały na
własnych obiektach z drużynami ze
ścisłej czołówki. Olimpia Koło honorowo, ale jednak uległa Unii Swarzędz 0:1, a Krobianka Krobia po
niezwykle zaciętym meczu przegrała
z Lubuszaninem Trzcianka 0:2. Choć
w obu przypadkach gospodarze przez

ponad godzinę nie dali się zaskoczyć,
ostatecznie musieli uznać wyższość
faworytów. Tuż przed najgorszą trójką, ale też w coraz gorszej sytuacji,
znajduje się Warta Międzychód.
Drużynie, która jeszcze nie tak dawno biła się w barażach o trzecią ligę,
teraz coraz bardzie zagląda w oczy
widmo spadku. Warta nie wygrała
żadnego z ośmiu, wiosennych spotkań i do bezpiecznego miejsca traci
już pięć punktów. W Wielką Sobotę
gracze z Międzychodu nie sprostali
wspomnianemu już Orkanowi. Piłkarze ze Śmiłowa wygrali 5:3, a katem
ekipy z Międzychodu okazał się Jędrzej Wiśniewski, który w drugiej
połowie na przestrzeni dwudziestu
minut skompletował hattricka. Jeszcze skuteczniejszy był w tej kolejce
Jacek Kubiński. Gracz wągrowieckiej Nielby ostatnio pozostawał w
cieniu Tomasza Bzdęgi i Rafała
Leśniewskiego, ale tym razem praktycznie w pojedynkę rozstrzygnął
losy starcia z Sokołem Pniewy. Do
bramki rywali trafiał czterokrotnie,
a jego zespół zwyciężył przed własną
publicznością aż 5:1. Świąteczna kolejka obfitowała w sporą ilość strzelonych bramek. Najwięcej, bo aż osiem
padło we wspomnianym Śmiłowie.
Nieco mniej skuteczni byli aktorzy
sobotniego widowiska w Wągrowcu, gdzie kibice obejrzeli ostatecznie
sześć trafień. Nie wszędzie jednak
kibice mieli okazję oglądać gole.
Bezbramkowym remisem kończyły
się starcia Kotwicy Kórnik z Victorią
Września oraz Polonii Leszno z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Dodajmy,
że w obu przypadkach remisy nie zadowoliły żadnej ze stron. Podziałem
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punktów zakończyło się też spotkanie
w Ostrowie Wielkopolskim, tyle że w
meczu Ostrovii z Obrą Kościan kibice zobaczyli po jednym golu. W 70.
minucie jako pierwsi trafili goście, a
ostrowianie w końcówce doprowadzili do wyrównania. Jedną bramkę
zdobyła w 27. kolejce też druga z
ostrowskich drużyn. Dla Centry było
to jednak za mało do zainkasowania
jakiejkolwiek zdobyczy punktowej,
bowiem w Tarnowie Podgórnym
ostrowian dwukrotnie skarcił Bartosz Ślusarski. W coraz większym
kryzysie pogrąża się Polonia Kępno. Biało-niebiescy przegrali po raz
szósty z rzędu ulegając na własnym
terenie LKS-owi Gołuchów 0:2. – Jeśli nie wygrywasz jednego, drugiego
bądź trzeciego meczu to taki stan ma
wpływ na psychikę. My już nie wygraliśmy szóstego meczu pod rząd
i znaleźliśmy się w bardzo trudnej
sytuacji. W każdym kolejnym meczu
czekamy na przełamanie, chcemy
bardzo, ale z naszych chęci niewiele
wynika. Wierzymy, że przełamanie
przyjdzie i zaczniemy punktować, bo
nasza sytuacja w tabeli robi się coraz
mniej ciekawa – powiedział Bogdan
Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii. Tym razem o porażce kępińskiego zespołu zadecydowały trafienia z
początku oraz końcówki spotkania.
Najpierw w 9. minucie wynik meczu otworzył Krystian Benuszak, a
pogrążonych w kryzysie gospodarzu
dobił niespełna kwadrans przed końcem Marcin Szymkowiak. Runda
wiosenna w dalszym ciągu układa
się fatalnie dla piłkarzy z Alei Marcinkowskiego. Podopieczni Bogdana
Kowalczyka po czterech punktach

MKS Nielba Wągrowiec
KS Sokół Pniewy

5 (1)
1 (0)

MKS Olimpia Koło
SKS Unia Swarzędz

0 (0)
1 (0)

LZS Orkan Śmiłowo
MLKP Warta Międzychód

5 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Jakub Kubiński - 38’, 2:0
Jakub Kubiński - 47’, 2:1 Mateusz Przybyszewski - 56’, 3:1 Tomasz Bzdęga 58’, 4:1 Jakub Kubiński - 72’, 5:1 Jakub
Kubiński - 90+3’.
Bramka: 0:1 Tomasz Neumann - 63’.

Bramki: 1:0 Kamil Kosiński - 18’, 1:1
Łukasz Adamczak - 38’, 2:1 Jędrzej Wiśniewski - 50’, 3:1 Jędrzej Wiśniewski 60’, 4:1 Adrian Mikołajczak - 66’, 4:2 Jarosław Krysiak - 68’, 5:2 Jędrzej Wiśniewski
- 70’, 5:3 Bartosz Nowak - 90+3’.

KSS Kotwica Kórnik
MKS Victoria Września
KS Polonia 1912 Leszno
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce

0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Zbigniew Zakrzewski (Tarnovia Tarnowo)
Program 28. kolejki
Sobota, 27 kwietnia 2019 roku
15:00
Ostrovia Ostrów – Pogoń Nowe S.
16:00
Warta Międzychód – Polonia Kępno
16:00
Kotwica Kórnik – Sokół Pniewy
16:00
Victoria Września – KS Opatówek
16:00
Lubuszanin – Polonia Leszno
16:00
Obra Kościan – Tarnovia Tarnowo
17:00
Unia Swarzędz – Nielba Wągrowiec
17:00
LKS Gołuchów – Krobianka Krobia
17:00
Zjednoczeni – Orkan Śmiłowo
17:00
Centra Ostrów – Olimpia Koło

21
16
15
15
15
14
14
13
13

zdobytych na początek, w sześciu kolejnych meczach nie powiększyli już
swojego dorobku punktowego. Efekt
czarnej serii to spadek na dziesiątą
pozycję i zbliżające się widmo walki o utrzymanie. Tak źle w klubie z
Alei Marcinkowskiego nie było już
dawno, ostatnio, chyba jeszcze kiedy
biało-niebiescy awansowali do klasy
okręgowej i pierwszym roku rozpaczliwie bronili się przed spadkiem.
Okazja na przełamanie już w najbliższą sobotę. Łatwo jednak nie będzie,
bowiem Polonia zagra na wyjeździe z
Wartą Międzychód, dla której punkty
są obecnie na wagę złota.
BAS

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> W świątecznej kolejce nie brakowało
emocji. Planu nie wykonali piłkarze z Mroczenia oraz Słupcy, którzy nie zdołali zainkasować chociażby jednego punktu. Na niepowodzeniu wicelidera skorzystała Victoria
Ostrzeszów

Wyniki 21. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
MKS Tur 1921 Turek

0 (0)
4 (3)

Bramki: 0:1 Szymon Ignaczak - 13’, 0:2
Beniamin Trzepacz - 31’, 0:3 Beniamin
Trzepacz - 43’, 0:4 Beniamin Trzepacz - 74’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Bartosz
Moś, Daniel Parzybót, Jakub Strąk, Mariusz Bednarek, Marcin Grądowy, Kamil Jurasik, Kacper
Małolepszy (Tobiasz Rabiega - 82’), Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

SKP Słupca
1 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)

Bramki: 0:1 Daniel Bąk - 32’ (z karnego), 0:2 Mikołaj Marciniak - 50’, 1:2 Filip
Otchere - 56’.

Zepsute święta w Mroczeniu,
Tur zgarnia pełną pulę
Piłkarze Orła Mroczeń sprawili duży zawód swoim kibicom, którzy w Wielką Sobotę wybrali się
na trybuny stadionu w Mroczeniu. Wydawało się, że podopieczni Marka Wojtasiaka po ostatnich
zwycięstwach nad Wilkami Wilczyn i GKS-em Sompolno, pójdą za ciosem w meczu z Turem Turek.
Niestety, mroczenianie przegrali z kretesem 0:4 (0:3). Smutny był to prezent świąteczny dla kibiców
Orła. Zawód przeżyli też fani SKP Słupca. Wicelider poległ w meczu na szczycie z Odolanovią
Odolanów, a na jego potknięciu skorzystali gracze z Ostrzeszowa. Lider rozgrywek powiększył
swoją przewagę w tabeli i zrobił duży krok w kierunku awansu.
Ostrzeszowianie pokonali w
Wielką Sobotę na wyjeździe Białego
Orła Koźmin Wielkopolski 2:0. Walczący o ligowy byt gospodarze zagrali dobre zawody. Koźminianie mogą
mieć do siebie mnóstwo pretensji za
zmarnowane na początku drugiej połowy sytuacje. Ostrzeszowianie, lider
ligi międzyokręgowej z pewnością
nie spodziewał się tak trudnej przeprawy w Koźminie Wielkopolski.
Victoria dwa gole zdobyła dopiero w
ostatnim kwadransie gry. Najpierw
Robert Skrobacz wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Białego Orła, a potem piłka wpadła do
siatki po silnym uderzeniu Michała
Mazurka. Wcześniej jednak to gospodarze mieli swoje okazje. Blisko
szczęścia był Fabian Wosiek, który
minimalnie chybił, a po uderzeniu
Mikołaja Szulca piłka musnęła poprzeczkę. Dobrą sytuację zmarnował
też Artur Błażejczak. Dzięki wygranej Victoria do siedmiu punktów
powiększyła swoją przewagę nad
wiceliderem ze Słupcy. SKP w sobotę przegrał dość niespodziewanie na
własnym terenie z Odolanovią Odolanów. Porażka 1:2 w dużym stopniu
ograniczyła szanse słupeckich piłkarzy na zajęcie pierwszego miejsca.

Odolanovia tymczasem umocniła się
na najniższym podium. Stało się tak
dzięki wygranej w Słupcy oraz niespodziewanej porażce Orła Mroczeń
na własnym obiekcie. Porażka mroczenian z zespołem z dolnej części
tabeli nie jest dużą niespodzianką,
ale rozmiary klęski już zdecydowanie
tak. Orzeł w najmniejszym stopniu
nie przypominał drużyny z poprzednich pojedynków. – Linia obrony
nie była dzisiaj monolitem. Bramki,
które straciliśmy były do uniknięcia
bo nie padły one po jakiś finezyjnych akcjach przeciwnika. My też
mieliśmy swoje sytuacje, w tym rzut
karny, ale nie potrafiliśmy zamienić
ich na bramki – stwierdził Marek
Wojtasiak, szkoleniowiec mroczeńskiego Orła. Goście już do przerwy
wypunktowali biernie grającą obronę
Orła. Strzelanie rozpoczął w 13. minucie Szymon Ignaczak. Późniejsze
fragmenty meczu były już popisem
Beniamina Trzepacza. 21-letni napastnik mimo młodego wieku ma
bardzo bogate doświadczenie na boiskach trzeciej ligi. Na tym szczeblu
występował on w barwach Górnika
Konin oraz KKS-u Kalisz. Swoją
wartość i przydatność dla Tura udowodnił w sobotę, kiedy to ustrzelił

hattricka. Porażka 0:4 sprawiła, że
dobiegła końca seria trzech meczów
bez porażki drużyny z Mroczenia.
Zakończyła się też seria Piasta Kobylin. W Wielką Sobotę podopieczni
trenera Jarosława Ploty przegrali na
wyjeździe z Wilkami Wilczyn aż 0:4.
Kobylinianie poza kilkoma strzałami
z dystansu nie byli w stanie poważnie zagrozić rywalom. Miejscowi
objęli prowadzenie w 35. minucie,
kiedy to Jacek Brezyna strzałem
głową pokonał bramkarza Piasta.
Po zmianie stron gospodarze dołożyli jeszcze trzy trafienia. Najpierw
Adam Kurzawa interweniował tak
niefortunnie, że wpakował piłkę do
własnej bramki. Potem znakomitym
uderzeniem popisał się Dominik Jesiołowski. Wynik spotkania ustalił
Marcin Balalja, pokonując kobylińskiego bramkarza strzałem głową.
Piast kończył mecz w osłabieniu,
gdyż w 89. minucie czerwoną kartką
– za zagranie piłki ręką poza polem
karnym – ukarany został Bartosz
Wosiek. Kolejnej szansy na doskoczenie do czołowej piątki nie wykorzystała Astra Krotoszyn. Jej wyjazdowe spotkanie z Piastem Czekanów
zakończyło się bezbramkowym remisem. Podopieczni trenera Krzysztofa

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
KP Victoria Ostrzeszów
2 (0)

Bramki: 0:1 Robert Skrobacz - 76’, 0:2
Michał Mazurek - 87’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
KS Stal Pleszew
5 (2)

Bramki: 0:1 Jacek Pacyński - 31’ (z karnego), 0:2 Emil Poczta - 40’, 0:3 Błażej
Ciesielski - 52’, 0:4 Jacek Pacyński - 66’,
0:5 Jacek Pacyński - 68’.

GKS Sompolno
MGKS Tulisia Tuliszków

2 (1)
0 (0)

GKS Wilki Wilczyn
KS Piast Kobylin

4 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Kolibowski - 29’,
2:0 Przemysław Jankowski - 90+4’.
Bramki: 1:0 Jacek Brezyna - 35’, 2:0
Adam Kurzawa - 53’ (samobójcza), 3:0
Dominik Jesiołowski - 84’, 4:0 Marcin
Balalja - 90’.

GOS Zieloni Koźminek
GKS Polonus Kazimierz Biskupi
LKS Piast Czekanów
KKS Astra Krotoszyn

0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Szymon Szczęsny (SKP Słupca)
Program 22. kolejki
Sobota, 27 kwietnia 2019 roku
12:00
Astra Krotoszyn – Raszkowianka
13:00
Victoria Ostrzeszów – SKP Słupca
16:30
Odolanovia – Piast Czekanów
17:00
Tulisia Tuliszków – Wilki Wilczyn
17:00
Zieloni Koźminek – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 28 kwietnia 2019 roku
12:00
Piast Kobylin – Tur Turek
15:00
Stal Pleszew – GKS Sompolno
16:00
Polonus Kazimierz – Biały Orzeł
24
23
23
22
15
14
13
12
12
11

Wewióra mieli kilka dobrych okazji,
lecz brakowało im precyzji pod bramką rywali.
BAS

Piłka nożna >>> Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ukarał kibiców Jaroty za skandaliczne zachowanie podczas
pobytu w Kobylinie

Kibice Jaroty objęci zakazem podczas finału
Wydział Dyscypliny Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej postanowił ukarać kibiców Jaroty Jarocin za wydarzenia z ich udziałem, jakie rozegrały podczas pucharowego meczu ich drużyny w Kobylinie. Kara jest dosyć surowa,
bo był nią zakaz wyjazdowy na środowe spotkanie finałowe Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.
Wczoraj, tuż po zamknięciu aktualnego wydania Tygodnika Kępińskiego na Stadionie Miejskim
w Kaliszu toczył się bój o triumf w
tegorocznej edycji Pucharu Polski
na szczeblu okręgowym. Spotkanie
KKS-u z Jarotą Jarocin było rozgrywane bez udziału zorganizowanej
grupy kibiców z Jarocina. To efekt

decyzji Wydziału Dyscypliny Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej, który po rozpatrzeniu wniosku Komendy Miejskiej Policji w
Kaliszu i przeanalizowaniu ostatnich
ekscesów kibiców z Jarocina podjął decyzję o wykluczeniu kibiców
z Jarocina z tegorocznego finału.
Wpływ na decyzję włodarzy kali-

skiego związku miały wydarzenia,
do których doszło podczas ćwierćfinałowego meczu Jaroty w Kobylinie.
W drugiej połowie ćwierćfinałowego
starcia, kiedy Jarota prowadził 1:0 za
trybunami stadionu w Kobylinie doszło do kłótni, a następnie do wymiany ciosów pomiędzy kibicami Piasta
i Jaroty. W ruch poszły pięści, nogi,

butelki, noże oraz kastety. Kaliska
policja chcąc uniknąć powtórki tych
wydarzeń złożyła stosowny wniosek, który następnie przedstawiciele
Wydziału Dyscypliny Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
pozytywnie rozpatrzyli.
BAS

wyniki
i tabele
IV Liga Grupa Wielkopolska
27. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – LKS Gołuchów ................– 0:2
Ostrovia Ostrów – Obra Kościan ...............– 1:1
Tarnovia Tarnowo – Centra Ostrów ..........– 2:1
Olimpia Koło – Unia Swarzędz .................– 0:1
Nielba Wągrowiec – Sokół Pniewy ...........– 5:1
Zjednoczeni – KS Opatówek ....................– 1:2
Krobianka Krobia – Lubuszanin ...............– 0:2
Orkan Śmiłowo – Warta Międzychód ........– 5:3
Polonia Leszno – Pogoń Nowe S. .............– 0:0
Kotwica Kórnik – Victoria Września ..........– 0:0
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 27 60 63:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
27 59 53:28
3. SKS Unia Swarzędz
27 57 55:33
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 27 45 50:36
5. KP Obra 1912 Kościan
27 45 40:30
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 27 45 54:41
7. LKS Gołuchów
27 42 48:39
8. KS Polonia 1912 Leszno
27 40 36:25
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 27 38 41:35
10. KKS Polonia Kępno
27 38 45:45
11. MKS Victoria Września
27 37 41:32
12. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 27 37 41:44
13. LZS Orkan Śmiłowo
27 37 39:40
14. KS Sokół Pniewy
27 33 32:58
15. KSS Kotwica Kórnik
27 31 49:55
16. KS Opatówek
27 31 28:41
17. MLKP Warta Międzychód 27 26 42:57
18. LZS Krobianka Krobia
27 22 26:66
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 27 20 34:55
20. MKS Olimpia Koło
27 11 31:66
Liga Międzyokręgowa Grupa 3
Kalisz-Konin
21. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – Tur Turek ......................– 0:4
SKP Słupca – Odolanovia .........................– 1:2
Raszkowianka – Stal Pleszew ..................– 0:5
Biały Orzeł – Victoria Ostrzeszów .............– 0:2
GKS Sompolno – Tulisia Tuliszków ............– 2:0
Zieloni Koźminek – Polonus Kazimierz .....– 0:0
Piast Czekanów – Astra Krotoszyn ...........– 0:0
Wilki Wilczyn – Piast Kobylin ...................– 4:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
21 58 73:18
2. SKP Słupca
21 51 73:31
3. MLKS Odolanovia Odolanów 21 45 52:17
4. LZS Orzeł Mroczeń
21 41 49:28
5. KS Stal Pleszew
21 37 52:27
6. KS Piast Kobylin
21 31 34:37
7. KKS Astra Krotoszyn
21 29 28:36
8. LKS Raszkowianka Raszków 21 28 25:51
9. GKS Sompolno
21 27 30:41
10. GKS Wilki Wilczyn
21 25 33:30
11. MGKS Tulisia Tuliszków
21 24 34:53
12. MKS Tur 1921 Turek
21 24 22:29
13. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 21 23 31:40
14. LKS Piast Czekanów
21 22 26:43
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 21 12 23:57
16. GOS Zieloni Koźminek
21 7 14:61
Kaliska Klasa Okręgowa
21. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Trębaczów – Prosna Kalisz ............– 2:2
GKS Rychtal – Victoria Laski ....................– 5:3
Korona-Pogoń – LZS Cielcza ....................– 2:1
LKS Czarnylas – LZS Doruchów ................– 4:3
Zefka Kobyla Góra – Olimpia Brzeziny ....– 2:0
GKS Żerków – CKS Zbiersk ......................– 0:1
Barycz Janków P. – Victoria Skarszew ......– 2:0
GKS Grębanin – WKS Witaszyce................– 3:3
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
21 51 60:13
2. GKS Rychtal
21 46 48:27
3. LKS Czarnylas
21 39 49:30
4. Barycz Janków Przygodzki 21 39 40:28
5. WKS Witaszyce
21 35 46:41
6. GKS Grębanin
21 35 49:30
7. KS Victoria Skarszew
21 32 45:39
8. LZS Doruchów
21 30 28:39
9. LKS Olimpia Brzeziny
21 28 36:40
10. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 21 27 29:30
11. LZS Cielcza
21 26 36:35
12. LZS Pogoń Trębaczów
21 26 24:38
13. GKS Żerków
21 24 21:33
14. KS Prosna Kalisz
21 22 37:49
15. CKS Zbiersk
21 18 21:40
16. LZS Victoria Laski
21 2 15:72
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Sport

piłka nożna

i liga okręgowa młodzika
d1 grupa 2

SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

ii liga okręgowa żaka
f1 grupa 7

SEZON 2018/2019
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RUNDA WIOSENNA 2019
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